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PääKirJoitus LEdarE

Visio tulevaisuuden  
terveyspalveluista 
Saat varattua ajan automaatista tai voit kävellä 
suoraan sisään. Tietokone lukee kalenteristasi sinulle 
sopivimman ajan. Terveyspalvelupisteessä sinun ei 
tarvitse enää ilmoittautua, jonottaa tai lukea puhkiku-
luneita lehtiä, vaan astut suoraan parin metrin levyisen 
tunnelin sisään ja kuljet tunnelin läpi ulos.  Tämän 
muutaman metrin aikana tunneliin kytketyt anturit, lä-
pivalaisukamerat ja tietokoneet tutkivat sinut läpikotai-
sin. Tietokone mittaa veriarvosi, painon, pituuden sekä 
verenpaineen. Se löytää aluillaan olevat sairaudet, 
kuten diabeteksen ja kilpirauhasen vajaatoiminnan. 
Se myös ilmoittaa sinua uhkaavista sairauksista kuten 
mahdollisesta verenpainetaudista. Samalla käynnillä 
saat arvion seuraavan hammashoidon ajankohdasta ja 
muistutuksen uusia rokotteet.  Tultuasi ulos tunnelista, 
saat tulosteen josta löytyy ruokavalio-ohjeet painon-
hallintaan. Muut hoito-ohjeet tallentuvat yksilölliseen 
potilasarkistoosi. Käyntisi terveyspisteessä kestää vain 
muutaman minuutin.

Vaikka tuo visio voi olla joskus totta, niin uusi 
teknologia ja uudet innovaatiot ja tutkimustyö tuovat jo 
nyt helpotusta terveydenhuollon arkeen. Turvallisuutta 
ja inhimillisyyttä terveyspalveluihin luovat kuitenkin ra-
kenteet ja rakenteiden sisällä olevat terveydenhuollon 
ammattilaiset niin perus- kuin erikoissairaanhoidossa-
kin taajamissa kuin kaupungeissa. Terveydenhuollon 
yhteistyö on palvelurakenneuudistuksessakin keskei-
nen osa.

Julkisen ja yksityisen palvelun lisäksi myös jär-
jestöjen roolin terveyspalvelujen tuottamisessa on 
jo tunnistettua. Järjestöillä on vankkaa asian-
tuntemusta omalla erityisalallaan.  Sosiaalisen 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osalta 
järjestöt ovat osa asiakkaan palvelupolkua.  
Järjestöt tarjoavat asiakkaille parhainta 
mahdollista tietoa, tukea ja kuntoutusta 
omalla erityisalueellaan ja ovat siten osa ter-
veyspalvelujärjestelmää yhdessä muiden 
sektoreiden kanssa. 

Anne Porthén 
toiminnanjohtaja 

En vision om framtidens 
hälsovårdsservice
 
Du beställer din tid i en automat eller kan promene-
ra direkt in. Datorn kollar din kalender för att finna 
den tid som passar dig bäst. Du behöver inte längre 
anmäla dig, köa eller bläddra i väl tummade tidskrifter 
vid hälsovårdsservicens mottagningsdisk, utan stiger 
direkt in i en några meter lång tunnel och går genom 
tunneln ut. Under dessa några meter undersöker 
givarna, sensorerna, genomlysningskamerorna och 
datorn som är kopplade till tunneln dig ingående. 
Datorn mäter dina blodvärden, din vikt, din längd 
och ditt blodtryck. Datorn finner tidiga indikationer på 
sjukdomar som diabetes och otillräcklig sköldkörtel-
funktion. Den rapporterar också om sjukdomar som 
du riskerar att drabbas av, exempelvis en blodtrycks-
sjukdom. Under samma besök får du ett förslag till 
nästa tidpunkt för tandvård och en påminnelse om 
att förnya dina vaccinationer. Då du har kommit ut ur 
tunneln får du en utskrift med information om dietan-
visningar för kontrollen av din vikt. Övriga skötselråd 
lagras i ditt personliga patientregister. Ditt besök hos 
hälsovårdsservicen räcker endast några minuter.

Trots att den här visionen någon gång kan bli verk-
lighet, underlättar ny teknologi, nya innovationer och 
forskningsrön redan nu hälsovårdsservicens vardag. 
Men det är ändå strukturerna och de professionella 
inom strukturerna för hälsovården som skapar trygg-
het och mänsklighet i hälsovårdsservicen inom såväl 
primärvården som specialsjukvården i tätorterna och 
städerna. Samarbetet inom hälsovården är av central 
betydelse i hela reformen av servicestrukturen. 

Förutom den offentliga och privata servicens 
roll är organisationernas roll i produktionen av 
hälsovårdstjänster redan erkänd. Organisa-
tionerna har en gedigen sakkunskap inom 
sina egna specialområden. När det gäller att 
främja social välmåga och hälsa är organi-
sationerna en del av klienternas servicestig. 
Organisationerna erbjuder klienterna bästa 
möjliga information, stöd och rehabilitering 
inom sina egna specialområden och är på 

så sätt en del av hälsovårdsservicesyste-
met tillsammans med andra sektorer.

Anne Porthén
verksamhetsledare 

Palveluihin hakeutumista ja avun hankkimista voivat vaikeut-
taa monet seikat.
Taloudellinen saavutettavuus: Palvelut eivät ole Suomessa 
taloudellisesti kaikkien vähävaraisten saavutettavissa. 
Tiedollinen saavutettavuus: Koulutetuilla on yleensä parem-
mat tiedot palvelupaikoista ja vaihtoehtoisista palvelureiteistä 

kuin vähemmän koulutetuilla. Eroja on myös esimerkiksi tieto-
tekniikan käyttömahdollisuuksien ja käyttötaitojen suhteen. 
Fyysinen saavutettavuus: Palvelujen sijaininnissa on suuria 
alueellisia ja alueiden sisäisiä eroja. Jos palvelut sijaitsevat 
kaukana tai vaikeasti saavutettavissa, saatetaan hoitoon 
hakeutumista pitkittää. 
Asenteellinen saavutettavuus: Ihmiset voivat kohdata kyn-
nyksiä ja esteitä palvelujen käytössä, eivätkä he ehkä luota 
avun saamiseen. 

Lähde: THL 

Tiedätkö, että...
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PUHEENJOHTAJAN
PALSTA

Hyvät aivovammaliittolaiset,

Liiton toiminta on jälleen ottanut yhden askeleen eteenpäin. 
Ensimmäisen kerran järjestimme uusimuotoisen liittokoko-
uksen, mutta nyt 2-päiväisten liittopäivien muodossa. Mitä 
ilmeisimmin ja erityisesti runsaan palautteen perusteella ne 
onnistuivat erittäin hyvin. 

Toimintamme yleensäkään ei kehity joillakin suurilla 
harppauksilla, vaan enimmäkseen hiljalleen pienin askelin. Jo 
peruslähtökohta Aivovammaliiton kaltaisessa järjestössä on, 
että suuria muutoksia pyritään välttämään ja uusia hankkeita 
toteutetaan selkeän harkinnan jälkeen. Näin yhdistysväki ja 
jäsenkunta pysyvät paremmin mukana kehityksessä.

Liittopäiväkonseptikin oli ollut erilaisissa keskusteluissa 
esillä jo pari vuotta, mutta onneksi ajatus nyt saatiin toteutu-
maan ihan konkreettisesti. Onneksi meillä on pieni, mutta si-
täkin innostuneempi henkilökunta, joka todella otti järjestelyt 
sydämenasiakseen. Ensimmäinen kerta on aina ensimmäi-
nen kerta, mutta järjestelythän onnistuivat kuitenkin selvästi 
paremmin kuin vain rimaa hipoen. On paikallaan lausua 
kiitokset henkilökunnalle hyvin ja innolla tehdystä työstä.

Olen varma, että yhdistysten edustajille päivien anti 
oli merkittävä. Pajojen esityksistä saatiin paljon osviittaa 
tulevaan toimintaan, kunhan asiat on saatu sulatetuiksi 
pääkopassa. Uusien ajatusten ja asioiden vieminen käytän-
nön tasolle yhdistyksissä vaatii aikaa, mutta onneksi sitä 
tulee kellosta koko ajan lisää. Ulkopuolisten asiantuntijoiden 
käyttäminen luennoitsijoina oli piristävä ja asiallinen ruiske. 
Näin saatiin myös hiukan toisenlaisia näkökulmia työhön ja 
tehtäviin.

Toinen merkittävä hyötytekijä osanottajille oli tässä 
kokouksessa niin kuin aina yhdistysväen kokoontumisissa 
vanhojen tuttujen ja uusien henkilöiden tapaaminen ja yhteis-
ten keskustelujen anti. Noissa saunailta- ym. keskusteluissa 
saadaan useimmiten ne kaikkein parhaat ideat. Siitä vain 
toteuttamaan niitä!

Liittopäiviltä 
suuntaviivoja tulevaan

Tulevana vuonna on suunnitelma sellainen, että kevään 
liittokokous on yksipäiväinen, mutta syksyllä pidetään jälleen 
kaksipäiväinen tapahtuma. Siitä tulee varmasti vielä parempi, 
kun voidaan ottaa huomioon ensimmäisen kerran kokemuk-
set ja niistä saatu palaute.

Heikki Harri
puheenjohtaja
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JOKISEN EVääT

Erilaisten tapahtumien ja kokousten jälkeen pulpahtaa usein 
pinnalle matkustusohjesäännön noudattamiseen liittyvät 
seikat.  Säännöissä sanotaan, että matkakustannukset 
korvataan halvimman julkisen kulkuneuvon taksan mukai-
sesti. Vaikka säännöistä poikkeamiseen löytyy mitä erilai-
simpia – ja ihan hyviäkin – syitä, niin niistä voidaan poiketa 
vain silloin, kun asiasta on sovittu liiton edustajan kanssa 
etukäteen. 

Poimintoja 2010 hyväksytystä matkustusohje-
säännöstä:

4 § Matkan tekotapa
Matka on tehtävä niin lyhyessä ajassa ja vähin kokonaiskus-
tannuksin kuin huomioon ottaen matkan ja asianomaisen 
hoidettavaksi määrättyjen tehtävien tarkoituksenmukainen 
hoitaminen on mahdollista.
Matkakorvaus suoritetaan aina halvinta mahdollista taksaa 
noudattaen.  

5 § Korvaus oman ajoneuvon käyttämisestä 
Liiton luottamushenkilöiden ja vapaaehtoistyönteki-
jöiden osalta oman ajoneuvon käytöstä aiheutuneiden 
kustannusten maksamisesta päättää hallitus. Hallitus voi 
valtuuttaa toiminnanjohtajan tekemään päätöksiä käytännön 
tilanteissa. Luottamushenkilöille maksetaan oman ajoneu-
von käytöstä enintään Kelan korvauksen mukaisesti vain 
hallituksen tai sen valtuuttaman toiminnanjohtajan kanssa 
etukäteen tehdyn sopimuksen perusteella 

6 § Muut matkustamiskustannusten korvaukset
Taksilla ja vuokra-autolla tehty matka korvataan vain jos 
sen hinta, matkustajamäärä huomioon ottaen, on yhtenevä 
yleisen taksan kanssa. 

yhteenveto: Kokous- ja koulutusmatkat voi tehdä millä 
tahansa ajoneuvolla, mutta kustannukset korvataan halvim-
man kulkuneuvon taksan mukaan. Jos matka on syystä tai 
toisesta tehtävä jotenkin muuten kuin edullisinta matkustus-
tapaa käyttäen, siitä on sovittava etukäteen liiton hallituksen 
tai työntekijän kanssa. 

Vammaispalvelujen käsikirja 
keskittää tiedon verkkoon 

Vammaispalvelujen käsikirja tukee vammaisalan ammatti-
laisten työtä ja pyrkii vaikuttamaan siihen, että kansalaiset 
saavat yhdenvertaisesti ja laadukkaasti palveluja. 

Sähköiseen käsikirjaan on koottu vammaispalvelulain ja 
kehitysvammalain palveluihin sekä vammaistyöhön liittyvä 
kattava tietopaketti. Itsenäistä elämää tukevat lakisääteiset 
vammaispalvelut on kuvattu kattavasti, ja asiakastyön tueksi 
löytyy esimerkiksi ohjeita palvelusuunnitelman tekemiseen. 
Palvelujen järjestämiseen liittyvää tietoa on koottu omaan 
osioonsa. Ajankohtaisia uutisia meiltä ja maailmalta julkais-
taan päivittäin.
Käsikirja on avoin ja maksuton palvelu, jota ylläpitää ja kehit-
tää Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 

vammaispalvelujenkasikirja.fi
handbokforhandikappservice.fi

Teksti: Eeva-Liisa Kallonen ja Anu Autio

Vammaisetuuksien maksupäivä 
muuttuu marraskuussa
Kela maksaa marraskuusta lähtien vammaistuet ja 
eläkettä saavan hoitotuen sekä ruokavaliokorvauk-
sen kuun 7. päivä. Ensimmäinen uusi maksupäivä oli 
7.11.2014.
Marraskuusta lähtien Kela maksaa alle 16-vuotiaan vam-
maistuen, 16 vuotta täyttäneen vammaistuen, eläkettä 
saavan hoitotuen sekä ruokavaliokorvauksen aina kuun 7. 
päivä. 

Jos päivä ei ole pankkipäivä, maksu on tilillä edellisenä 
pankkipäivänä. Tähän saakka maksupäivät on porrastettu 
sukunimen alkukirjaimen mukaan (A–K 4. päivä, L–R 14. 
päivä ja S–Ö 22. päivä).

Asiakkaiden kannattaa tarkistaa pankista, vaikuttaako 
maksupäivän muuttuminen heidän laskujensa maksuun. Ai-
emmin vammaisetuutensa 4. päivä saaneille etuus makse-
taan marraskuusta alkaen kolme päivää myöhemmin. Muilla 
maksu on tilillä puolestaan aikaisemmin kuin tähän asti.

Lisätietoja asiakkaille: 
Verkossa http://www.kela.fi/vammaistuet
Puhelimessa Vammaistuet -palvelunumero, 
puh. 020 692 211, ma–pe klo 8–18

Matkustusohjesäännön kertomaa



6   Aivoitus 4/14
PALVELUJärJESTELMä

Palvelujärjestelmä- 
viidakko tutuksi 

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat lainsää-
dännön alaisia palveluita, joita säätelee 
perustuslaki. Perustuslain mukaan 
julkisen vallan on turvattava jokaiselle 
riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä 
edistettävä väestön terveyttä ja hyvin-
vointia. Sosiaali- ja terveysministeriö 
(STM) johtaa sosiaaliturvan ja sosiaali- 
ja terveydenhuollon palvelujen kehittä-
mistä, valmistelee lainsäädännön sekä 
ohjaa hallinnonalan toimintaa.

Muita lakeja, jotka säätelevät 
sosiaali- ja terveyspalveluita, on useita. 
Tässä niistä tutuimmat: Laki potilaan 
asemasta ja oikeuksista, Vammaispal-
velulaki, Terveydenhuoltolaki, Sosiaa-
lihuoltolaki ja Kansanterveyslaki sekä 
Erikoissairaanhoitolaki

– Näiden lakien toteutumista 
valvovat aluehallintovirastot , joita 
on Suomessa tällä hetkellä kuusi eri 
puolilla Suomea. Heidän tehtävään on 
valvoa kuntia ja yksityisiä sosiaali- ja 
terveyspalvelujen tuottajia. Aluehallinto-
virastoja puolestaan valvoo Sosiaali- ja 
terveysalan lupa- ja valvontavirasto 
Valvira. Molemmat toimivat sosiaali- 
ja terveysministeriön alaisina, kertoo 
Aivovammaliiton toiminnanjohtaja Anne 
Porthén. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 
on sosiaali- ja terveysministeriön alainen 
tutkimus- ja kehittämislaitos, joka toimii 
ministeriön tulosohjauksessa. THL:n 
toimintaa säätelevät laki ja asetus.

– THL:n tehtävänä on väestön 
hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, 
sairauksien ja sosiaalisten ongelmien 
ehkäiseminen ja sosiaali- ja terveyspal-
veluiden kehittäminen. THL toteuttaa 

tehtäväänsä tutkimuksen, seurannan ja 
arvioinnin, kehittämistyön, asiantunti-
javaikuttamisen ja viranomaistehtävien 
sekä kansainvälisen yhteistyön avulla. 
THL toimii alansa tilastoviranomaisena 
sekä huolehtii tehtäväalueensa tieto-
perustasta ja sen hyödyntämisestä, 
Porhtén selvittää. 

Kunnat järjestävät palveluita 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestä-
minen käytännössä on kuntien tehtävä. 
Suurin osa sosiaali- ja terveyspalve-
luista on lakisääteisiä, eli lainsäädäntö 
velvoittaa kunnat järjestämään nämä 
palvelut. Lakisääteisten palvelujen 
lisäksi kunnat voivat järjestää muitakin 
sosiaali- ja terveyspalveluja.

Kuntatasolla toiminnan ja talouden 
keskeisistä tavoitteista ja hallinnon 
järjestämisestä päättää kunnanvaltuus-
to. Tärkein päätöksenteon muoto on 
vuosittainen kunnan talousarvio.

– Yksilön oikeudesta sosiaali- ja ter-
veyspalveluihin on säädetty laeissa eri 
tavoin. Eräiden palvelujen turvaamista 
on pidetty niin tärkeänä, että yksilölle 
on säädetty niin sanottu subjektiivinen 
eli jokaiselle kuuluva oikeus saada 
palvelu. Tällaisia palveluja ovat esimer-
kiksi lasten päivähoito, eräät vammai-
sille henkilöille säädetyt palvelut sekä 
oikeus kiireelliseen 

sairaanhoitoon. Kunnalla on velvol-
lisuus varata riittävä määräraha näitä 
palveluja varten kaikissa tilanteissa, 
Porthén kertoo.

Suuri osa sosiaali- ja terveyspal-
veluista on kuitenkin määrärahasi-

donnaisia. Tämä tarkoittaa sitä, että 
yksilöllä on oikeus palveluun kunnan 
varaamien määrärahojen rajoissa. 
Palveluja voidaan tällöin kohdentaa 
esimerkiksi niitä kaikkein eniten tarvit-
seville. Yleisenä periaatteena voidaan 
kuitenkin pitää sitä, että palvelun tarve 
on aina arvioitava yksilöllisesti. Palvelua 
ei voida evätä pelkästään määrärahan 
puutteeseen vedoten

Sosiaali- ja terveydenhuolto

Sosiaali- ja terveyspalvelut rahoitetaan 
pääosin verovaroin kunnallisveroina, 
valtionosuuksina sekä asiakasmaksuina.

Sosiaalihuollolla tarkoitetaan sosiaa-
lipalveluja, toimeentulotukea, sosiaali-
avustuksia, sosiaalista luottoa ja niihin 
liittyviä toimintoja, joiden tarkoituksena 
on edistää ja ylläpitää yksityisen hen-
kilön, perheen ja yhteisön sosiaalista 
turvallisuutta ja toimintakykyä.

– Sosiaalihuoltolaissa säädetään 
kunnan velvollisuudesta huolehtia yleis-
ten sosiaalipalvelujen järjestämisestä. 
Näitä ovat sosiaalityö, kasvatus- ja 
perheneuvonta, kotipalvelut, asumis-
palvelut, laitoshuolto, perhehoito ja 
omaishoidon tuki. Palveluja tulee olla 
tarvittaessa saatavilla ympäri vuorokau-
den sekä myös viikonloppuisin sosiaali-
päivystyksenä, Porthén listaa. 

Terveydenhuoltoon kuuluvat 
perusterveydenhuolto ja erikoissai-
raanhoito. Terveydenhuollon tavoit-
teena on edistää ja ylläpitää väestön 
terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toiminta-
kykyä ja sosiaalista turvallisuutta sekä 
kaventaa terveyseroja.

Palvelujärjestelmä muodostuu sosiaali- ja  
terveyspalveluista. Sen takana on perustuslain-
säädäntö ja tukena useita muita lakeja. 
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PALVELU- JA KUNTOUTUS-
SUUNNITELMAT

– Perusterveydenhuollolla tar-
koitetaan kunnan järjestämää väestön 
terveydentilan seurantaa, terveyden 
edistämistä ja erilaisia palveluita. Perus-
terveydenhuollon palvelut tuotetaan kun-
nan terveyskeskuksessa. Näitä palveluja 
ovat terveysneuvonta, yleiset terveystar-
kastukset ja seulontatutkimukset, neuvo-
latoiminta, koulu- ja opiskelijaterveyden-
huolto, työterveyshuolto, hammashuolto, 
sairaanhoito, kotisairaanhoito ja osa 
mielenterveyspalveluista

Erikoissairaanhoidolla tarkoitetaan 
lääketieteen ja hammaslääketieteen 
erikoisalojen mukaisia sairauksien eh-

käisyyn, tutkimiseen, hoitoon, ensihoi-
toon, päivystykseen ja lääkinnälliseen 
kuntoutukseen kuuluvia terveydenhuol-
lon palveluja. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon jär-
jestämisvastuun kokoaminen viidelle 
sote-alueelle saa kunnilta ja muilta 
sote-toimijoilta kannatusta. Sosiaa-
li- ja terveydenhuollon toimijat pitävät 
sote-uudistusta tarpeellisena. Lakiluon-
noksen tiettyjä kohtia on kuitenkin vielä 
hiottava, katsotaan sosiaali- ja terveys-
ministeriön saamissa lausunnoissa. 

Mitkä ovat vammaisten ihmisten 
oikeudet palvelujärjestelmässä?

– Perustuslain mukaan palvelut 
kuuluvat kaikille!  Sosiaali- ja terveyspal-
veluiden turvaamisvelvoite on täytet-
tävä eli perusoikeuksia ovat erityisesti 
yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto. 
Vammaiselle henkilölle laaditaan henki-
lökohtainen palvelusuunnitelma hänen 
tarvitsemiensa palvelujen ja tukitoimien 
selvittämiseksi. 
Lisätietoja palvelujärjestelmistä saa 
STM:n, AVI:n ja THL:n sivuilta tai 
oman kuntasi vammaispalvelujen pal-
veluohjaajalta ja sosiaalityöntekijältä. 

Teksti: Pia Warvas ja Anne Porthén 

Palvelusuunnitelma

Palvelusuunnitelmaan kootaan kunnan 
ja asiakkaan yhteinen näkemys asi-
akkaan toimintakyvystä ja tarvittavista 
palveluista. Palvelusuunnitelmasta tulee 
käydä ilmi asiakkaan yksilöllinen tilanne 
niiltä osin kuin se vaikuttaa palvelujen 
sisällöstä, järjestämistavasta ja määräs-
tä päättämiseen.

Asiakkaan näkemys, toivomukset 
ja mielipiteet tarvittavista palveluista ja 
tukitoimista kirjataan suunnitelmaan. 
Mikäli palveluista tai palvelujen järjes-
tämistavasta ei päästä yhteisymmär-
rykseen, kirjataan sekä asiakkaan että 
työntekijän näkemykset. 

Palvelusuunnitelma on asiakkaan ja 
sosiaalihuollon toteuttajan välinen toi-
mintasuunnitelma. Palveluja ja tukitoimia 
haetaan aina erillisellä hakemuksella, 
palvelusuunnitelma toimii pohjana ja pe-
rusteluna. Palvelusuunnitelma itsessään 
ei ole viranomaisen tekemä juridisesti 
sitova hallintopäätös, vaan vasta ha-
kemukseen annettuun päätökseen voi 
hake muutosta. Pelkän palvelusuunni-
telman perusteella ei voi vaatia suunni-
telmaan sisältyviä palveluja ja tukitoimia. 

Palvelusuunnitelmaan kirjatut palve-
lut ja tukitoimet tulee kuitenkin myön-

tää, ellei ole perusteltua syytä menetellä 
toisin. Suunnitelma siis sitoo kuntaa ja 
siitä poikkeava päätöstä ei voi tehdä il-
man perusteltua syytä. Myös asiakkaan 
on perusteltava hakemuksensa hyvin, 
jos hakee jotakin palvelusuunnitelmasta 
poikkeavaa palvelua tai tukitointa. Olo-
suhteiden muutos (esim. toimintakyvyn 
huonontuminen) on yleensä sellainen 
perustelu. 

Palvelusuunnitelma on suunnitelma 
palveluista ja tukitoimista, joita vam-
mainen henkilö tarvitsee selviytyäkseen 
jokapäiväisestä elämästä. Palvelu-
suunnitelman tulee tarvittaessa sisältää 
myös muita kuin vammaispalvelulain 
tarkoittamia palveluja ja tukitoimia.

Vastuu palvelusuunnitelman teke-
misestä on asiakkaan kotikunnalla. Yk-
silöllinen palvelusuunnitelma laaditaan 
yhdessä vammaisen henkilön ja tarvitta-
essa hänen perheensä tai muiden hen-
kilön hyvin tuntevien läheisten kanssa. 
Yhteistyötä voidaan tehdä laajasti eri 
toimijoiden kanssa. Asiakkaan tai hänen 
perheensä luvalla suunnitelmapalaveriin 
voidaan pyytää perheenjäseniä, ystäviä, 
terapeutteja, päiväkodin, koulun ja 
Kelan edustajia tai muita asian kannalta 
tarpeellisia henkilöitä.

Palvelusuunnitelma tulee tarkis-

taa, jos henkilön palveluntarpeessa 
tai olosuhteissa tapahtuu muutoksia 
sekä muutoinkin tarpeen mukaan. 
Suunnitelmassa mainitaan, kuinka 
usein suunnitelmaa tarkistetaan ja niistä 
olosuhteista, jotka aiheuttavat palvelu-
suunnitelman tarkistamisen.
Lähde: http://www.thl.fi/fi/web/
vammaispalvelujen-kasikirja/palvelujen-
jarjestamisprosessi/palvelusuunnitelma

Kuntoutussuunnitelma

Kuntoutuksena myönnettävät toimen-
piteet perustuvat julkisessa terveyden-
huollossa laadittuun kirjalliseen kuntou-
tussuunnitelmaan, jossa on suositeltu 
tarpeellinen kuntoutus.

Kuntoutustarpeen arvioinnin pohjalta 
laaditaan yhdessä asiakkaan/kuntoutujan 
ja hänen omaistensa tai lähipiirin kanssa 
kirjallinen kuntoutussuunnitelma, jossa 
määritellään kuntoutuksen tavoitteet 
sekä tarpeelliset kuntoutustoimenpiteet.

Kuntoutussuunnitelman laatimisesta 
vastaa lääkäri, ja sen toteutumista seu-
rataan ja arvioidaan määräajoin. Kun-
toutuksen suunnitteluun, toteutukseen 
ja arviointiin osallistuvat lääkäreiden ja 
kuntoutustyöntekijöiden ohella myös 
hoitotyön henkilöstö ja tarvittavat muut 
terveydenhuollon sekä sosiaalihuollon 
asiantuntijat.
Lähde: http://www.thl.fi/fi/tutkimus-  
ja-asiantuntijatyo/tyokalut/iakkaiden-
neuvontapalvelut-ja-hyvinvointia-edista-
vat-kotikaynnit/neuvontapalveluiden-ja-
kotikayntien-teemat/kuntoutus
Paitsi eka lause, joka on http://www.thl.
fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/
itsenaisen-elaman-tuki/kuntoutus/
kuntoutusvastuut/kelan-jarjestama-
kuntoutus

Sosiaalihuollon asiakaslain mukaan sosiaalihuoltoa toteu-
tettaessa on laadittava palvelu-, hoito-, kuntoutus- tai muu 
vastaava suunnitelma, jollei kyseessä ole tilapäinen neuvon-
ta ja ohjaus tai jollei suunnitelman laatiminen ole muutoin 
ilmeisen tarpeetonta. 

Palvelusuunnitelma ja 
kuntoutussuunnitelma
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Yleissopimuksen ratifioinnin viivästy-
minen Suomessa johtuu sopimuksen 
edellyttämistä lainsäädäntömuu-
toksista, jotka liittyvät vammaisten 
henkilöiden itsemääräämisoikeuden 
vahvistamiseen sekä sen rajoittamista 
koskevan sääntelyn selkiyttämiseen.

– Joulukuun 4. päivä on kriittinen, 
sillä se on viimeinen, jolloin tämän hal-
lituskauden aikana ehtii antaa esityksiä 
eduskunnalle. Tämän jälkeen annettuja 
esityksiä ei käsitellä ennen seuraavaa 
vaalikautta, kertoo Vammaisfoorumin 
pääsihteeri Pirkko Mahlamäki.

Haastatteluhetkellä marraskuussa 
eduskunnan käsittelyssä olivat sekä 
yhdenvertaisuuslain uudistaminen että 
asiakkaiden ja potilaiden itsemäärää-
misoikeutta sosiaali- ja terveydenhuol-
lossa vahvistava esitys. Koska nämä 
kaksi lakia eivät nykyisellään täytä ratifi-
oinnin kirjainta, on ratifiointi mahdollista 
vasta näiden uudistamisen jälkeen. 

–  Maassamme ei ole ollut kun-
nollista säätelyä kehitysvammaisten 
erityishuollosta annetun lain 42 § eli 
pakon käytöstä. Tähän sisältyvät muun 
muassa palveluasumisessa ovien lukit-
semiset ja mattoon käärimiset. Tämä 
pykälä on liian väljänä ja vanhanaikaise-

ratifiointia 
työstetty jo kymmenkunta vuotta

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen  
ratifiointia on valmisteltu jo pitkään. Yleissopimuksen ratifiointi edellyttää 
muutoksia esimerkiksi vammaisia ihmisiä koskevaan itsemääräämis- 
oikeuteen liittyvään lainsäädäntöön. Täsmennettävää on muun muassa  
yhdenvertaisuuslaissa sekä itsemääräämisoikeuden vahvistamisessa ja 
sen rajoittamista koskevassa sääntelyssä. 

Pirkko Mahlamäki iloitsee, että 
vammaissopimuksen ratifiointi 
häämöttänee jo nurkan takana. 
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na kumottava. 
Mahlamäki selvittää, että pakon 

käyttöä ei ole riittävästi seurattu, eikä 
asiakkaalla tai hänen läheisellään ole ol-
lut käytössään riittäviä oikeussuojakei-
noja puuttua tilanteisiin, joissa pakkoa 
on käytetty liiallisesti. Uusissa lakipy-
kälissä rajoitustoimenpiteiden käyttöä 
säänneltäisiin nykyistä tarkemmin. 

– Ajatuksena on, että erityisesti 
suljetussa hoidossa olevan asiakkaan 
oikeusturvaa parannettaisiin. 

Mahlamäki sanoo, että lakiuudis-
tus on välttämätön ja sen perusajatus 
on hyvä. Oma haasteensa on kui-
tenkin saada laista edistyksellinen ja 
eteenpäin katsova. Hän muistuttaa, 
että uudistustyön lähtökohtana pitää 
olla asiakkaan mahdollisuus käyttää 
itsemääräämisoikeuttaan siinä mää-
rin, kun hän pystyy tekemään tietoon 
perustuvia päätöksiä. On löydettävä 
kultainen keskitie, ettei loikata toises-
ta ääripäästä eli siitä, että mitään ei 
tarvitse kirjata, toiseen ääripäähän eli 
siihen, että jokainen naksahdus on 
raportoitava. 

– Ei ole tarkoituksenmukaista sää-
tää seurannasta liian yksityiskohtaista. 
Samalla on oltava tietoisuutta siitä, että 
esimerkiksi oven lukitseminen tarkoit-
taa asiakkaan perusoikeuteen puuttu-
mista. Seurannan ja kirjauksien tulee 
olla yksinkertaista, ettei käy niin, että 
niistä hyötyy vain se tietojärjestelmien 
toteuttaja, joka saa valmistaa ja myydä 
kirjauksiin tarvittavat tietokoneohjel-
mat. Kirjaukset ovat tärkeitä asiakkaan 
oikeusturvan kannalta, sillä niiden 
avulla on mahdollista saada jälkikäteen 
selville, mitä toimia on tehty. Samalla 
on tärkeää, ettei henkilökunnalta kulu 
liian paljon työaikaa erilaisten raporttien 
täyttämiseen. 

Pakkokeinojen käytössä on kes-
kiössä asiakkaan tai potilaan omalle 
terveydelleen aiheuttaman riskin arvioi-
minen.

– Esimerkiksi kotihoidon käydessä 
asiakkaan luona on asiakkaan oikeus-
turva käytännössä heikko, koska ilman 
seurantaa melkein mikä tahansa on 
mahdollista. Nyt on mietittävä tarkasti, 
että mikä on sellainen välitön terveydel-
linen uhka tai muu vaara, johon saa ja 
pitää puuttua pakkokeinoin. 

Mahlamäki pohtii, että sellainen voi-
si esimerkiksi olla märkivästä avohaa-
vasta huolehtiminen, vaikkei asiakas 
sen hoitamiseen lupaa antaisikaan. On 
myös määriteltävä, saako ”mummon” 

puuroon panna salaa hänen lääkkeen-
sä, vaikka hän kieltäytyisi niitä ottamas-
ta. On pohdittava, että miten suureen 
terveydelliseen vaaraan ”mummo” 
joutuu, jos hän jättää sokerilääkkeensä 
ottamatta. Mahlamäki kertoo, että tä-
hän asti lääkkeiden antamiseen liittyviä 
seikkoja on säädelty lailla vain vähän.  

– Pakkokeinojen käyttö ei siis ole 
mustavalkoista, sillä on oikeasti tilantei-
ta, jossa ihmisen oma turvallisuus näitä 
vaatii. 

Nykyisin, kun laitoshoitoa puretaan 
ja ihmiset asuvat aiempaa huonompi-
kuntoisina omissa asunnoissaan, on 
erityisen haastavaa punnita, mikä on 
aidosti ihmisen etu. 

Ketään ei saa syrjiä 

Yhdenvertaisuuslakia on uudistettu 
sen voimaantulosta eli vuodesta 2004 
saakka.

– Kun laki tuli voimaan, huomattiin 
heti, ettei se ole yhdenvertainen vam-
maisten ihmisten osalta. Jos ihmistä 
syrjitään siksi, että hän on nainen tai 
kuuluu etniseen vähemmistöön, oli 
hänellä käytössään paremmat oikeus-
turvakeinot kuin ihmisellä, jota syrjitään 
vammaisuuden perusteella. Jos ihmi-
nen ei esimerkiksi saa asuntoa vam-
maisuuden vuoksi, hänellä ei ole vali-
tuskanavaa. YK:kin on tästä Suomelle 
huomauttanut ja lakia onkin yritetty 
korjata jo vuodesta 2005 alkaen. 

Mahlamäki kertoo, että kun sekä 
pakkokeinojen käyttöä ja yhdenvertai-
suutta säätelevät lait saadaan käsitel-
lyiksi, on YK:n vammaissopimuksen 
ratifiointi mahdollista.

Pähkinänkuoressa uusien lakien 
voimaansaattaminen on Mahlamäen 
mukaan tärkeää seuraavista syistä:
1. Vammaisyleisopimusta tarvitaan 

juuri nyt, jotta vammaisilla ihmisillä 
olisi nykyistä parempi oikeussuoja  
ja vaikutusmahdollisuus tulevissa 
sote-myllerryksissä ja vammaislakien 
yhdistämistä koskevissa kysymyk-
sissä.

2. Sopimuksen myötä korostuu, että 
vammaiset ihmiset ja heitä edusta-
vat järjestöt voivat entistä vahvem-
min kehittää ja parantaa vammaisten 
ihmisten asemaa. Sopimuksessa 
edellytetään, että vammaisia ihmisiä 
ja heitä edustavia järjestöjä on kuul-
tava lakeja säädettäessä. 

3. On kertakaikkisen noloa, ettei Suo-
men kaltainen tasa-arvoisena pidetty 
maa saa ihmisoikeussopimusta 
ratifioitua.  

Mitä tämä kaikki tarkoittaa ihmisen 
arjessa?

– Vammaisyleissopimus ei yksi-
nään ratkaise yksittäisen vammaisen 
ihmisen ongelmia tai vammaispalve-
luissa olevaa kroonista resurssipulaa. 
Sen sijaan se velvoittaa julkisen vallan 
käyttäjiä ottamaan huomioon vammais-
ten ihmisten yhdenvertaiset oikeudet 
lainsäädäntöä rakennettaessa. Se, 
että vammaisuuden perusteella ei saa 
syrjiä ketään, on nyt sanottu suoraan ja 
ääneen. 

Teksti ja kuvat: Pia Warvas

ratifiointia 
työstetty jo kymmenkunta vuotta

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus saatiin valmiik-
si vuonna 2007. Sopimus täydentää muita YK:n ihmisoikeussopimuksia ja 
korostaa, että vammaisilla ihmisillä on oltava yhdenmukaiset oikeudet muiden 
kanssa. Sopimuksessa korostetaan syrjinnän vastaista toimintaa ja hallitusten 
vastuuta ihmisoikeuksien suojelussa.
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YK:n yleiskokous hyväksyi Vammais-
ten ihmisten oikeuksia koskevan 
yleissopimuksen joulukuussa 2006. 
Suomi oli ensimmäisten allekirjoitta-
jien joukossa 2007. Sopimus astui 
kansainvälisesti voimaan 2008 ja EU 
ratifioi sopimuksen 2010. 

Nyt sopimuksen on ratifioinut 
151 maata, EU:n jäsenvaltioistakin 
25. Vain Suomi, Irlanti ja Alankomaat 
puuttuvat EU-maiden joukosta. Suomi 
on sopimuksen allekirjoittaessaan 
sitoutunut ratifioimaan sen ja ratifiointi 
on mainittu jo kahdessa hallitusoh-
jelmassa. Nyt loppusuoralle edennyt 
ratifiointityö on vaarassa jumiutua, 
jos nykyinen eduskunta ei saa vietyä 
loppuun tarvittavia lainsäädäntöuudis-
tuksia. 

On totta, että Suomen lainsää-
däntö ei täysin täytä YK-sopimuksen 
vaatimuksia. Eduskunnan käsittelyssä 
oleva itsemääräämisoikeuslaki poistaa 

FN:s generalförsamling godkände 
Konventionen om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning i 
december 2006. Finland var bland de 
första som undertecknade konventio-
nen 2007. Konventionen trädde i kraft 
internationellt 2008 och EU ratificera-
de den 2010. 

Nu har konventionen ratificerats 
av 151 länder, bland dem 25 av EU:s 
medlemsstater. Av EU-länderna fattas 
endast Finland, Irland och Nederlän-
derna. I och med underteckningen 
har Finland förbundit sig att ratificera 
konventionen och ratificeringen har 
redan omnämnts i två regeringspro-
gram. Arbetet för ratificeringen är nu 
på slutrakan, men risken är stor att 
processen kör fast ifall den nuvarande 
riksdagen inte slutför de nödvändiga 
förändringarna i lagstiftningen. 

Det stämmer att den finländska 
lagstiftningen inte fullständigt uppfyller 

kuitenkin suurimmat ratifioinnin esteet. 
Enää puuttuu päätöksiä ja todellista 
tahtoa. Ei jätetä tätä enää perinnök-
si seuraavalle hallitukselle. Ratifi-
oimattomuus on häpeäksi Suomelle 
pohjoismaana ja EU-jäsenvaltiona.

Miksi sopimus tarvitaan?

Perus- ja ihmisoikeudet kuuluvat 
täysimääräisesti myös vammaisil-
le ihmisille. Meillä esiintyy edelleen 
jatkuvasti vammaisiin ihmisiin koh-
distuvaa syrjintää. Esimerkiksi työn ja 
palvelujen saannissa, koulutuksessa 
ja esteettömyydessä. Vammaisten 
ihmisten oma ääni ohitetaan jatkuvasti 
myös sellaisessa päätöksenteossa, 
jolla on vammaisten ihmisten elämään 
merkittävä vaikutus. Sopimus vahvis-
taa vammaisten ihmisten oikeussuo-
jaa ja osallisuutta merkittävästi.

Vammaisfoorumi ry on 30 suoma-

FN-konventionens krav. Lagen om 
självbestämmanderätt, som är under 
behandling i riksdagen, kommer ändå 
att avlägsna det största hindret för 
ratificeringen. Det som nu egentligen 
fattas är beslut och genuin vilja. låt 
oss inte lämna det här som ett arv 
till nästa regering. Att vi inte ännu 
ratificerat konventionen är en skam 
för Finland som ett nordiskt land och 
som medlemsstat i EU. 

Varför behövs konventionen?

Personer med funktionshinder har 
samma grundrättigheter och mänsk-
liga rättigheter som alla andra. Trots 
det förekommer diskriminering mot 
dessa personer exempelvis då det 
gäller arbete, service, utbildning och 
tillgänglighet. De funktionshindrades 
röst förbises ständigt, även i såda-
na ärenden som påverkar deras liv 

laisen vammaisjärjestön yhteistoimin-
tayhdistys ja se edustaa yli 300 000 
suomalaista vammaista ihmistä.

Lisätietoja: Merja Heikkonen, 
puheenjohtaja, 09-3960 4602, 
050-383 5226, 
merja.heikkonen@nkl.fi

VAMMAISFOORUMI RY
Merja Heikkonen Pirkko Mahlamäki
puheenjohtaja pääsihteeri
 

i stor grad. Konventionen förstärker 
märkbart gruppens rättsskydd och 
delaktighet i ärenden som berör dem. 

Handikappforum rf är en sam-
arbetsförening för 30 finländska 
handikapporganisationer. Föreningen 
representerar över 300 000 finländare 
med funktionshinder. 

Tilläggsinformation: 
ordförande Merja Heikkonen, 
09-3960 4602, 050-383 5226, 
merja.heikkonen@nkl.fi

HANDIKAPPFORUM RF
Merja Heikkonen Pirkko Mahlamäki
ordförande generalsekreterare

Vammaisfoorumi ry vaatii
YK:N VAMMAISTEN IHMISOIKEUSSOPIMUS 
ON RATIFIOITAVA NYT!

Handikappforum rf kräver
FN:S HANDIKAPPKONVENTION  
MÅSTE RATIFICERAS NU!
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Toimintakyky on oleellinen osa ihmi-
sen hyvinvointia. Laajasti määritellen 
toimintakyvyllä tarkoitetaan henkilön 
selviytymistä itselleen tärkeistä ja vält-
tämättömistä toimista omassa ympä-
ristössään. Toimintakyvyllä on ihmiselle 
usein enemmän merkitystä kuin lääke-
tieteelisillä faktoilla. Ihmisen toiminta-
kykyä voivat rajoittaa ja edistää hyvin 
monet asiat. Erityisesti aivovamma voi 
vaikuttaa hyvin eri tavoin eri ihmisten 
kohdalla. Oireet vaihtelevat yksilöllisesti 
ja samoin tekee toimintakyky. 

Toimintakyvyn käsitettä on pyritty 
hahmottamaan erilaisilla luokituksilla. 
Niistä maailmanlaajuisesti tunnetuin 
on Maailman terveysjärjestö WHO:n 
vuonna 2001 hyväksymä Toimintaky-
vyn, toimintarajoitteiden ja terveyden 
kansainvälinen luokitus. Englanninkie-
lisestä nimestä tulevaa lyhennettä ICF 
käytetään Suomessa yleisesti. Kyse 
ei ole meilläkään ihan uudesta asias-
ta, suomenkielinen käännös ICF:stä 
on tehty jo 2004. ICF on osa WHO:n 
luokitusperhettä, johon kuuluu myös 
esimerkiksi ICD-tautiluokitus. 

ICF:ssä ideana on kuvata toimin-
takykyä ilman, että se on sidoksissa 
diagnoosiin. Siinä ei kuvata sairauden 
seurauksia vaan terveyden osatekijöitä. 
Kahdella saman diagnoosin saaneella 
henkilöllä voi olla erilainen toimintakyky. 
Toisaalta kahdella henkilöllä, joilla on 
samanlainen toimintakyky, ei välttä-
mättä ole samaa diagnoosia. Vaikka 
ihmisellä ei olisi annettu tai määritelty 
diagnoosia lainkaan, voidaan hänen 
toimintakykyään kuvata ICF:n avulla. 

ICF tarjoaa yhtenäisen, kansainväli-
sesti sovitun kielen ihmisten toimintaky-
vyn kuvaamiseen. Se on jaettu kahteen 
osaan, jotka puolestaan on jaettu 
osa-alueisiin. Ensimmäinen osa on 
Toimintakyky ja toimintarajoitteet, joka 
jakautuu Ruumiin/kehon toimintoihin 
ja Ruumiin rakenteisiin sekä Suorituk-
siin ja osallistumiseen. Toinen osa on 
Kontekstuaaliset tekijät, joka jakautuu 

Ympäristötekijöihin ja Yksilötekijöihin. 
ICF ottaa huomio siis myös ympä-

ristö- ja yksilötekijät. Ympäristötekijöitä 
ovat rakennetun ympäristön lisäksi 
esimerkiksi asenneympäristö ja erilaiset 
palvelut. Yksilötekijöitä ovat esimerkiksi 
sukupuoli, ikä, yleiskunto ja elämän-
tavat. Jälkimmäisiä ei ainakaan vielä 
varsinaisesti luokitella ICF:ssä, mutta 
ne huomioidaan. 

Edistävät, rajoittavat  
ja vuorovaikutteiset

Ympäristötekijöiden ajatellaan joko 
edistävän tai rajoittavan ihmisen toimin-
takykyä. Sama tekijä voi siis jollakulla 
edistää hänen toimintakykyään ja 
toisella toimia rajoitteena. Toimintaky-
kyä voivat rajoittaa vaikkapa palvelujen 
saannin vaikeus, läheisten tai työnan-
tajien kielteiset asenteet, puuttuva tuki 
ja sopimattomat tai epäkäytännölliset 
apuvälineet. Esimerkiksi esteettömäksi 
rakennettu ympäristö puolestaan edis-
tää toimintaa.

ICF:n mukaan eri osa-alueiden 

välillä on vuorovaikutusta. Esimerkiksi 
väsyvyys voi vaikuttaa kodin ulko-
puoliseen osallistumiseen ja vaikkapa 
vaikeudet oman toiminnan ohjauksessa 
tehtävien suorittamiseen. 

ICF:n osa-alueet jakautuvat pää-
luokkiin ja niiden alta löytyvät kuvaus-
kohteet. Koko tässä hierarkkisessa 
järjestelmässä on noin 1400 kuvaus-
kohdetta. ICF:n käytön tueksi on 
kehitetty ydinlistoja. Ne sisältävät mini-
mimäärän ICF:n kuvauskohteita, joita 
tarvitaan kuvaamaan toimintakykyä 
tietyn sairauden tai vamman seurauk-
sena. Niitä on olemassa jo 34:lle eri 
sairaudelle. Traumaattisen aivovamman 
osalta ydinlistat on hyväksytty vuonna 
2010. Siitä huolimatta, että toiminta-
kyvyn kuvaamiseen käytetään yksityis-
kohtaisia kuvauskohteita, ajatellaan 
että toimintakyky on kokonaisuus. 

Teksti: Anu Korhonen, 
Aivovammaliitto 

Jaana Paltamaa, 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Kuva: Heidi Anttila

Artikkelin kirjoittajat Anu Korhonen ja Jaana Paltamaa Innomarkkinoilla Messukeskuk-
sessa

Mikä ihmeen ICF? 
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Ei menneisyytensä vanki
Kokemusasiantuntijana 
terveysasemalla
Kun Hannu Ylönen oli 13-vuotias, hän joi itsensä hu-
malaan ensimmäistä kertaa. Juomiskerrat ja määrät 
lisääntyivät, kunnes hän oli omien sanojensa mukaan 
täysin pohjalla. Pohjalta on noustu, sillä vuoden 2008 
jälkeen pisaraakaan alkoholipitoista juomaa ei ole mie-
hen kurkusta alas mennyt. Nykyisin hän työskentelee 
Vantaalla Korson terveysasemalla kokemusasiantunti-
jana, ja auttaa muita viinapirun kanssa taistelevia. 

Hankejohtaja Marjo Kurki ja kokemusasiantuntija Hannu Ylönen.

Mielen avain -hankkeen hankejohtaja 
Marjo Kurki kertoo, että koulutetun 
kokemusasiantuntijan palkkaaminen 
Korson terveysasemalle onnistui So-
siaali- ja terveysministeriön Kaste-oh-
jelman mahdollistaman kehittämistyön 
tuloksena.

– Hankkeemme alkoi vuonna 2010 
ja sen tehtävänä on toimeenpan-
na kansallista Mieli-ohjelmaa. Siinä 
keskitytään mielenterveys- ja päihde-
ongelmien entistä parempaan hoitoon 
ja matalan kynnyksen palveluiden saa-
tavuuteen perusterveydenhuollossa. 
Keskeistä hankkeessa on asiakkaan 
aseman vahvistaminen ja osallisuus. 

Kurki kertoo, että kokemuskoulut-
tajille räätälöitiin oma koulutusohjelma, 
jossa sovellettiin Pohjanmaalla ja Tam-
pereen Muotialassa jo käytössä olleita 
malleja. 

Koulutetut kokemusasiantuntijat 
voivat toimia paitsi vertaisohjaajana ja 
oman tarinansa kertojina, myös suun-
nittelemassa, kehittämässä ja arvioi-
massa erilaisia palveluita. 

– Ymmärsimme varsin pian koulu-
tuksen aloittamisen jälkeen, että kou-
lutettuja kokemusasiantuntijoita täytyy 
jalkauttaa aidosti kentälle perinteisiin 
sosiaali- ja terveydenhuollon rakentei-
siin. Lähdimme pilotoimaan kokemus-
asiantuntijan vertaisvastaanottomallia 
Korson terveyskeskukseen. Huomasim-
me nopeasti, että palveluille on valtava 
tilaus. Ymmärrettiin, että nyt täytyy 
tehdä oikeita asioita oikeaan aikaan.

Korson terveysasema on ainoa 
hankkeessa mukana oleva terveys-
keskus, jossa mallia on pilotoitu, mutta 
laajennukselle on ollut kysyntää. Lisäksi 
mallia on kokeiltu Porvoon ja Lohjan 
päihdeklinikoilla. 

Henkilökohtaista neuvontaa 

– Kuulin ensimmäistä kertaa sanan 
kokemusasiantuntija vuonna 2011, kun 
olin Vantaan A-killalla palkkatukityössä. 
Siellä jaettiin Mielen avain -hankkeen 
koulutusesitteitä. Hakeuduin seuraa-
vana syksynä alkaviin opintoihin ja tulin 
valituksi. Koulutus kesti 8 kuukautta 
ja lähipäiviä oli kerran viikossa, kertoo 
Korson terveysaseman kokemus-
asiantuntijana työskentelevä Hannu 
ylönen.

Koulutusohjelmaan valittiin pari-
kymmentä henkilöä. Halukkaita olisi 
ollut toinen mokoma lisää. Koulupäi-
vinä aamuisin oli luentoja ja iltapäivisin 
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opiskelijat kertoivat omaa tarinaansa ja 
keskustelivat kokemuksistaan yhdessä 
päihde- ja mielenterveystyön ammatti-
laisten kanssa. 

– Vaati innovatiivisuutta ja rohke-
utta, että omasta päihdeongelmasta 
toipuneen kokemusasiantuntijan 
osallisuutta ja vertaisuutta uskallettiin 
käyttää terveysasemalla. Kiitos Vantaan 
kaupungille kokeilun mahdollistami-
sesta.

Omista kokemuksista on asiakas-
työssä hyötyä, sillä päihdeongelmia 
on joskus vaikea ymmärtää ja hoitaa. 
Aina terveysaseman ammattilaiset eivät 
osaa kysyä asiakkailta oikeita asioita. 
Ei tiedetä, miten edetä tai päihdeongel-
maisiin liittyy asenteita ja ennakkoluulo-
ja. Siksi kokemusasiantuntijan toivottiin 
tuovan lisäarvoa päihdeasiakkaiden 
palveluun. 

– Muistan, että minäkin pidin itseäni 
toivottamana tapauksena, kun makasin 
kotona krapulassa ja kippurassa peiton 
alla oksennusämpäri vieressä. Nyt olen 
elävä todiste siitä, että sairaudesta 
nimeltä alkoholismi voi toipua. 

Ylönen muistuttaa, että vakavasta 
päihdeongelmasta toipumiseen menee 
paljon aikaa ja moni auttavan tahon 
ammattilainenkin saattaa lyödä rukka-
sensa naulaan. Hän myös painottaa, 
että ”juoppo” ei aina ole vain se räkä 
poskella hoiperteleva ja sekavia so-
perteleva punanenä, vaan hän saattaa 
myös olla mittatilauspukuinen attasea-
salkkua kantava herrasmies.

Kun ensimmäinen asiakastapaa-
minen uudella työpaikalla Korson 
terveysasemalla oli edessä, oli Ylösellä 
perhosia vatsassaan.

– Jännitin. Lähinnä ajattelin, että 
kuinka voimakkaasti omat tunteet 
menneisyydestä ja toipumisajalta nou-
sevat pintaan, kun asiakas alkaa kertoa 
omaa tarinaansa. 

Ylönen kertoo, että omina toipumis-
vuosinaan hän käsitteli juomavuosien 
tapahtumia monissa erilaisissa ryhmis-
sä. Etäisyyttä omaan kuntoutumiseen 
on riittävästi. Tästä on hyötyä koke-
musasiantuntijana toimiessa.

– Toisten auttajaksi ei voi ryhtyä, 
ennen kuin on sinut oman tilanteensa 
kanssa.

Asiakaspalaute kiittävää 

Korson terveysaseman kokemusasian-
tuntijan vastaanotolla on käynyt 88 eri 
asiakasta. Ensimmäinen käyntikerta on 

tunnin vapaamuotoinen keskustelu.
– On muistettava kuunnella asi-

akasta ja hänen tavoitteitaan ennen 
kuin kertoo omia ajatuksiaan ja omaa 
tarinaansa. Ensimmäisellä käyntikerralla 
esittelen asiakkaille Vantaan päihdepal-
velut, AA-kerhot, A-killan ja seurakun-
nan tarjoaman päihdetyön sekä kerron, 
mistä netistä löytyy hyviä apu- ja 
itsearviointilinkkejä. 

Ylönen kertoo, että asiakkaan 
auttamisessa nivoutuu tiiviisti neljä eri 
tahoa. 

– Kun joku on päättänyt raitistua tai 
vähentää omaa juomistaan, keskiössä 
ovat asiakas itse, hänen läheiset ja 
omaiset, päihdetyön ammattilaiset ja 
vertaistuki. 

Asiakas käy kokemusasiantuntijan 
vastaanotolla 2 – 3 kertaa. Jokainen tu-
lee omasta halustaan ja vapaaehtoises-
ti, sillä ketään ei voi toisen päätöksellä 
raitistaa. Asiakkaista puolet on kuullut 
kokemusasiantuntijan palveluista 
hoitajilta, neljäsosa lääkäreiltä ja loput 
kaverilta tai tiedotusvälineistä. 

Ylönen korostaa, että jokainen 
vastaanottotilanne on hänelle samalla 
oppimistilanne. 

– En ole päällepäsmäri, joka tietää, 
miten raitistutaan, vaan opin jokaiselta 
päihdeongelmansa kanssa kamppaile-
valta myös uutta. 

Asiakaspalautteen perusteella pal-
velusta on pidetty ja asiakkaat toivovat, 
että kokemusasiantuntijan vastaanotol-
le pääsisi myös Mielen avain -hankkeen 
päättymisen jälkeenkin.

– Erilaisia vertaistukiryhmiä on ollut 
jo kauan, mutta moni tykkää mieluum-
min jutella kahden kesken – ainakin 
ihan alussa. Olen myös vienyt halukkai-
ta AA-ryhmiin, A-kiltaan, seurakunnan 
päihdetyöntekijän luo, A-klinikan päi-
vystykseen ja katkolle - aina asiakkaan 
toiveita kuunnellen.

Vaikeuksista voittoon 

Hannu Ylönen joi itsensä ensimmäistä 
kertaa humalaan 13-vuotiaana. Opiske-
luaikana viikonloput kuluivat ryypäten ja 
kun työelämä alkoi 80-luvulla, lähti mies 
töiden jälkeen kaljalle päivittäin. Viikon-
loppuisinkin tuli juotua. Juomakerrat 
lisääntyivät ja alkoholia kului kerta ker-
ralta enemmän. Hänet ohjattiin ensim-
mäistä kertaa päihdetyöntekijän juttusille 
80-luvun lopulla työnantajan aloitteesta. 
Itse hän ei vielä silloin päihdeongel-
maansa myöntänyt, ja kävi A-klinikalla 

vain siksi, että työpaikka säilyisi.
– Toipuminen ei lähde käyntiin, 

ennen kuin oman päihdeongelman 
vakavuuden tiedostaa ja tunnustaa. 

Katkaisuhoitoon Hannu meni 
ensimmäisen kerran oma-aloitteisesti 
vuonna 1994. Pidempään laitoshoitoon 
Järvenpään sosiaalisairaalaan hän 
pääsi vuonna 1998. 

– Vuoden 1998 jälkeen olin raittiina 
puolitoista vuotta. Sitten päätin ko-
keilla, että voinko juoda kuin normaali 
ihminen. En voinut. Siitä alkoi elämäni 
pisin kuukauden kestänyt viinaralli. 

Vuonna 2008 tuli vielä pari viikon 
mittaista ryyppyputkea, mutta sen 
jälkeen korkki on pysynyt kiinni.

– Aiemmin yksinäisyys oli suuri syy 
sille, miksi en edes halunnut raitistua. 

– Nykyisen elämänkumppanin tapa-
sin raitistuttuani. Hän ei käytä päihteitä 
lainkaan, joten olen saanut häneltä pal-
jon tukea ja oppia siitä, miten antoisaa 
päihteetön elämä voi olla. Kun on rakas 
läheinen ihminen elämässä, ei yksinäi-
syys voi koskaan olla samanlainen riesa 
kuin yksinelävälle. 

Ylönen kertoo, että vuosituhannen 
vaihteen tienoille osunut puolentoista 
vuoden raittius oli pakkoraittiutta.

– En nauttinut elämästäni. Ajattelin, 
että miksen minäkin saisi juoda, juovat-
han muutkin ihmiset. 

Ylönen kertoo alkaneensa havahtua 
ja tiedostaa alkoholihaitat siitä, että 
hänellä oli kaatuilemisen seurauksena 
tikkejä siellä sun täällä. 

– Minulle tuli myös psykoottisia oi-
reita, rupesin pelkäämään. Aloin pelätä 
myös fyysisen terveyden pettämistä. 

– Muistan, kun kävin sairaalas-
sa katsomassa alkoholipsykoosista 
kärsivää kaveriani. Hän kertoi parhail-
laan taistelevansa Tuusulan ratapihalla 
saksalaisia vastaan. Merkitystä ei ollut 
sillä, että hän makasi sairaalasängyssä, 
eikä edes sillä, ettei Tuusulaan mene 
junarataa. Hänelle se oli täyttä totta. 

Raitistumiselle on otollinen hetki 
vasta sitten, kun myöntää itselleen ja 
muille vilpittömästi, että on vakavan 
päihdeongelman edessä. 

– Lopulta oivalsin ja hyväksyin, että 
alkoholismi on elämänmittainen sairaus. 
Opin myös hyväksymään sen, että 
tavallinen elämä on tasaista, ettei minun 
tarvinnut etsimällä etsiä aallonharjoja ja 
pudota sieltä pohjalle. Lopulta en keksi-
nyt enää yhtäkään järkevää syytä juoda.  

Teksti ja kuva: Pia Warvas 
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Tampereella henkilökohtaista budje-
tointia kokeillaan kaupungin ikäihmisten 
omaishoidon tuen perheissä. Kokei-
lussa asiakas saa halutessaan vaih-
taa omaishoidon kolme lakisääteistä 
vapaapäivää maksusitoutuksiksi, joilla 
hän voi ostaa palvelua mistä itse halu-
aa. Yksi vapaapäivä vastaa 100 euroa 
eli kolme kuukausittaista vapaapäivää 
merkitsee 300 euroa. 

Tampereella henkilökohtaisen budje-
tin pilotti on osa Sitran Aktiivinen kansa-
lainen, kaiken ikäisenä – hanketta. Sitra 
on myöntänyt kokeiluun osallistuville 
perheille 200 euroa erillistukea. Näin 
ollen henkilökohtaista budjetointia to-
teuttavat perheet saavat yhteensä 500 
euroa kuussa omavalintaisia palveluja 
varten. Mukaan kokeiluun mahtui 17 
perhettä, joissa omaishoidettavilla on 
fyysisiä sekä muistiin liittyviä sairauksia. 

– Haimme perheitä, joita henkilökoh-
tainen budjetointi palvelee parhaiten. 
Osa heistä on sellaisia, jotka eivät ole 
voineet käyttää lakisääteisiä vapaapäi-
viä, tai joilla on ollut palveluseteli, muttei 
sopivia palveluja, kotihoidon tuen asia-
kasohjaaja Paula Kortesniemi kertoo.

 Perheet lähtivät laatimaan itselleen 
henkilökohtaista budjettia ja etsimään 
arkensa vaihtoehtoja suurella innolla ja 
luovuudella. 

– Omaishoitoperheissä tilanteet ovat 
hyvin erilaisia eivätkä perinteiset palvelut 
hyödytä kaikkia. Jotkut omaishoitajat 
eivät halua irrottautua omaisestaan tai 
omainen itse ei halua lähteä palvelu-
taloon hoitajan vapaapäiviksi. Joissain 

tapauksissa hoidettava saattaa olla 
fyysisesti niin sairas, ettei kotiin haluta 
vapaapäiviksi vierasta hoitajaa, projekti-
suunnittelija Johanna Sola toteaa. 

Omannäköistä virkistystä 

Sola ja Kortesniemi ovat ilahtuneita, 
miten kekseliäästi perheet ovat omia 
budjettejaan käyttäneet. 

– On tilattu siivouspalvelua kotiin, 
käyty jalkahoidossa, kampaajalla, 
fysioterapiassa. Eräs keksi vuokrata 
asunto-auton, toinen taas käytti rahaa 
ilmalämpöpumpun asennukseen jotta 
koti saatiin helteillä viileämmäksi. Monet 
ovat käyneet myös teatterissa tai erilai-
sissa kuntoutuksissa, he listaavat. 

Henkilökohtainen budjetti on perhe-
kohtainen ja sitä saa käyttää vapaasti 
sekä omaishoitajan että hoidettavan 
tarpeisiin. Kuukausittaista summaa on 
voinut myös kerätä talteen ja käyt-
tää koko raha myöhemmin vaikkapa 
useamman päivän kylpyläreissuun. Toki 
rajoituksensakin on – sitä ei voi käyttää 
esimerkiksi ulkomaanmatkoihin tai 
tavaroiden hankintaan.  

Kokeilun aikana perheet ovat huo-
manneet, miten tärkeää itselle sopivien 
palvelujen saaminen on. 

– Miksi tilata hoitaja kotiin, jos se 
tuntuu vaikealta. Ulkopuoliselle voi sen 
sijaan antaa vaikkapa kodinhoitoa tai 
siivousta, Kortesniemi toteaa.

Henkilökohtainen budjetti tukee 
omaishoitoperheen hyvinvointia ja 
jaksamista. Sopivien palvelujen mietti-

minen tuo luovuutta perheen arkeen, 
joka on saattanut junnata paikallaan 
totutuissa rutiineissa.

– Tämä on ollut selvästi kuntouttavaa 
ja saanut perheet liikkeelle, Sola kehuu. 

– Henkistä virkistäytymistä on nähtä-
vissä. Eräskin omaishoitaja kertoi tämän 
ansioista rohkaistuneensa lääkäriin, jolta 
hän sai määräyksen kauan kaivattuun 
fysioterapiaan, Kortesniemi lisää. 

Menetelmän käyttö on koettu hel-
poksi: omaishoitaja ilmoittaa työnteki-
jöille, mihin aikoo rahaa käyttää, sen 
jälkeen hänelle lähetetään maksusitou-
mus vietäväksi palvelujen tarjoajalle, 
joka lähettää laskun suoraan Tampe-
reen kaupungille.

– Eri alojen palveluyrittäjät ovat 
suhtautuneet tähän erittäin hyvin. 

Pysyväksi käytännöksi

Henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilu 
kestää Tampereella vuoden loppuun. 

– Toivomme että perheet innostuvat 
jatkamaan niiden palvelujen käyttöä, 
joihin he ovat kokeilun aikana innostu-
neet, Sola ja Kortesniemi sanovat. 

Henkilökohtaisen budjetoinnin 
vakiintuminen sosiaalipalveluihin mer-
kitsisi alan ammattilaisille uudenlaista 
työnkuvaa ja lisää työtä. Tampereen 
Omaishoidon tuessa on kaikkiaan 650 
yli 21-vuotiasta asiakasta, joista kaikki 
eivät pystyisi suunnittelemaan itse pal-
velujaan, vaan heitä pitäisi ohjata.

– Asiakkaalla on oltava tarpeeksi 
jaksamista ja ymmärrystä kyetäkseen 

Henkilökohtainen budjetti saattaa olla tulevaisuutta 

Vaihtoehtoja ja itsemääräämis-
oikeutta
Omaishoidossa ja vammaispalveluissa 
kokeillaan henkilökohtaista budjettia, jossa 
asiakas voi sovitulla rahasummalla valita 
itse haluamansa palvelut. Menetelmä antaa 
rohkeutta ja intoa omaan elämänhallintaan. 
Henkilökohtainen budjetti toisi tulevaisuu-
dessa helpotusta myös aivovammautunei-
den ja heidän perheidensä arkeen.

Asiakasohjaaja Paula Kortesniemi sekä projektisuunnittelija 
Johanna Sola iloitsevat siitä, miten innostuneesti asiakkaat 
ottivat vastaan henkilökohtaisen budjetin.
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huollon lainsäädäntö ei vielä tunne 
henkilökohtaista budjetointia eikä sitä voi 
käyttää pilottien ulkopuolella. Ongelmana 
on muun maussa se, että sosiaalitoimen 
myöntämä budjetti siirtyisi asiakkaalle 
tuloksi. Kokeilujen tarkoitus on saada 
henkilökohtainen budjetointi mukaan val-
misteilla olevaan sosiaali- ja terveyden-
huollon järjestämislakiin, jonka jälkeen 
sitä voitaisiin hyödyntää koko maassa. 

Teksti ja kuvat: Sirpa Palokari

jo jatkuvassa hoidossa hoitokodissa.   
Marja-Liisalla on nykyisin viikoittain 

yksi oma vapaapäivä, kun Timo käy 
Pappilanpuiston palvelukeskuksessa 
saunomassa. 

– Tämä on auttanut jaksamista, 
enkä siksi ole vielä käyttänyt lakisäätei-
siä vapaapäiviäni.

Marja-Liisasta on tärkeää, että 
omaishoitajat osaavat myös ajallaan 
luopua vastuustaan. 

– On hyvä nähdä, milloin kotona hoi-
taminen ei enää ole inhimillistä. Enhän 
minäkään tiedä, miten mieheni sairaus 
etenee. Jos hän esimerkiksi tulee ag-
gressiiviseksi tai omat voimani eivät riitä, 
hänet on vietävä muualle hoitoon. 

arvioimaan ja selvittämään palveluja 
sekä laskemaan niiden kustannukset. 
Omaishoitaja saattaa olla esimerkiksi 
niin uupunut, ettei kykene tekemään 
suunnitelmia ilman tukea. 

Henkilökohtainen budjetointi on 
modernia sosiaalipalvelua, jolla pyritään 
voimauttamaan asiakasta ja kannus-
tamaan häntä omatoimisempaan 
elämään. Menetelmää on Tampereen 
lisäksi kokeiltu Etelä-Karjalan sosiaali- 
ja terveyspiiri Eksotesissa sekä Vantaan 

Marja-liisa Järvinen ja Timo Salo 
ovat mukana Tampereen Omaishoidon 
tuen henkilökohtaisen budjetin kokeiluis-
sa. Uudenlainen tukimuoto on helpotta-
nut ja rikastuttanut perheen elämää. 

Timo Salolle Alzheimerin taudin 
oireet hiipivät salakavalasti reilusti alle 
kuusikymppisenä. Marja-Liisa Järvinen 
oli pitkään ihmeissään, mitä hänen 
aktiiviselle ja toimeliaalle aviomiehelleen 
on tapahtumassa.

– Diagnoosin hän sai kolme vuotta 
sitten, se oli helpotus, koska sen 
kautta sain selityksen monelle asialle. 
Ensimmäinen vuosi meni totutteluun ja 
uusien asioiden opetteluun. Vasta viime 
aikoina olen alkanut miettiä myös omaa 
jaksamistani ja olen päässyt hoitamaan 
itseänikin. 

Puolison sairastumisen aikoihin 
Marja-Liisa jäi eläkkeelle ja omaishoita-
jaksi ryhtyminen tuntui luontevalta.

Tällä hetkellä pariskunnan arki on 
vaativaa, sillä Timo tarvitsee lähes ko-
koaikaista Marja-Liisan läsnäoloa sekä 
ohjausta useimmissa perustoimissa 
kuten peseytymisessä ja parranajossa. 
Eniten sairaus on vaikuttanut pu-
heentuottamiseen.  Aiemmin puhelias 
pariskunta ei enää juttele juuri lainkaan, 
kotona on koko ajan hiljaista. 

– Hän käy kerran viikossa muistiyh-
distyksen päivätoiminnassa, jonne hä-
net vien – kotiinpäin hän osaa tulla omin 
neuvoin. Kotona hän pystyy olemaan 
yksin lyhyitä aikoja, muttei enää öitä.  

Kun pariskunta pääsi mukaan 
henkilökohtaiseen budjetointiin, Marja-
Liisa ei heti keksinyt, miten hän heille 
osoitetun rahan käyttäisi.  

– Kerran sitten istuin mökin rappu-
silla ja keksin! Kesämökki on miehel-

kaupungin vammaispalveluissa.
Kansainvälisesti menetelmää on 

käytetty jo 90-luvun alusta lähtien 
useissa maissa. Muun muassa Isossa-
Britanniassa, Yhdysvalloissa ja Kana-
dassa ja sitä on sovellettu monenlaisille 
palvelunsaajille kuten pitkäaikaissairaille 
ja vammaisille henkilöille. Maailmalla 
henkilökohtaista budjetointia käytetään 
paitsi vapaa-ajan järjestelyihin, myös 
opintoihin ja asumiseen. 

Suomessa sosiaali- ja terveyden-

leni tärkein paikka, muttei pysty enää 
tekemään siellä hommia. Niinpä tilasin 
mökkitalkkarin, joka teki uuden puu-
ceen, putsasi katon ja kävi kaupunki-
asunnossammekin pesemässä ikkunat.

Henkilökohtaisella budjetilla Marja-
Liisa on hankkinut itselleen kuntoutus-
paketin, johon kuuluu fysioterapiaa ja 
kuntosalia. 

– Ja kun kokeilu loppuu, aioin jat-
kaa käyntiä omin varoin.

Henkilökohtainen budjetti on loisto-
juttu, Marja-Liisasta omaishoitaja tietää 
itse parhaiten, mikä häntä ja hänen 
läheistään auttaa.

Hiljattain pariskunta kävi Ruissalos-
sa kylpylässä, joka oli virkistävä reissu 
molemmille.

– Ja jouluksi menemme Kankaan-
pään kuntoutuskeskukseen. Olen ollut 
viimeksi joulun pois kotoa vuonna 
1986, hän hymyilee. 

Kuukausittainen raha on riittänyt 
hyvin, osa on jäänyt jopa käyttämättä. 
Henkilökohtaisen budjetin suunnittelu 
sopii hyvin Marja-Liisalle, jolla on kek-
seliäisyyttä ja silmää kodin ulkopuolisiin 
aktiviteetteihin. 

– Käymme viikoittain muistiyhdis-
tyksen vertaistukiryhmissä ja lisäksi 
käyn yksin posliininmaalauksessa. Te-
atterireissuja teemme usein, nytkin on 
edessä neljä näytelmää, jota menem-
me katsomaan. 

Hänestä ei olisi hullumpaa joskus 
lähteä reissuun ystävättärensä kanssa, 
mikä tosin ei tätä nykyä onnistu. Hän ei 
halua viedä miestään hoitokotiin omia 
vapaapäiviä saadakseen. 

– Muistisairas äitini kävi intervallihoi-
dossa ja oli aina kotiin palattuaan huo-
nommassa kunnossa. Nykyisin hän on 

Mökki kuntoon 
ja muuta virkistävää

”Meitä kantaa arjessamme huumori”, 
sanoo omaishoitaja Marja-Liisa Järvinen. 
Tämän jutun kuvauksen aikana Timo oli 
päivätoiminnassa, mutta huumorimiehe-
nä hän osallistui kuvitukseen jääkaappiin 
kiinnitetyllä nenäpäiväkuvallaan.
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Henkilökohtaisilla avustajilla on voimas-
sa jo kolmas työehtosopimus. Heta ja 
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL 
solmivat ensimmäisen henkilökoh-
taisten avustajien työehtosopimuksen 
1.12.2010. Tämänhetkinen työehtoso-
pimus on voimassa 31.3.2016 saakka. 
Työehtosopimuksen valmistelun ja 
neuvottelun lisäksi Heta tukee hen-
kilökohtaisten avustajien turvallista ja 
toimivaa työnantajuutta palveluilla ja 
vaikuttamistyöllä.

Työehtosopimuksesta hyötyy 
sekä työnantaja että työntekijä

Hetan jäsenet saavat työehtosopimuk-
sen edut käyttöönsä. Työnantajaliittoon 
kuuluva työnantaja, joka noudattaa alan 
valtakunnallista työehtosopimusta, on 
työntekijän silmissä luotettava työn-
antaja. Työehtosopimus antaa sekä 
työnantajalle että työntekijälle etuja. 

Samalla työehtosopimus antaa vel-
voittavan perusraamin työsuhteeseen:

1. Työajat voidaan sopia avun tarvetta 
vastaaviksi, kun työehtosopimus 
mahdollistaa tavallista pidemmät 

työajat sekä työajan tasoittumisen 
useamman viikon jaksoihin.

2. Hetan jäsenten avustajille mak-
setaan kaikki työehtosopimuksen 
mukaiset työaikalisät (ilta, la, yö) 
sekä ylimääräiset vapaapäivät ja 
kokemuslisät, vaikka työnantajan 
kunnassa muutoin ohjeistettaisiin 
miten tahansa.

3. Hetan jäsenten avustajat saavat 
vuodessa kuusi arkipyhävapaata tai 
vaihtoehtoisesti 300 % korvauksen 
näiltä päiviltä.

4. Työehtosopimus antaa järjestäyty-
neelle työnantajalle ja työntekijälle 
liittojen tuen ja selvittelyn mahdolli-
sissa ristiriitatilanteissa.

Neuvontapalveluita kaikille – 
jäsenille parempaa turvaa

Heta tarjoaa henkilökohtaisen avustajan 
työantajuuteen liittyvissä kysymyksissä 
neuvontaa kaikille apua tarvitseville. 
Raha-automaattiyhdistyksen rahoitta-
massa HetaHelp!-neuvontapuhelimessa 
työoikeuteen perehtyneet lakimiehet 
neuvovat henkilökohtaisen avustajan 
työnantajamalliin liittyvissä asioissa. 

Palvelu on käyttäjille maksuton. 
– Esimerkiksi vuosilomista ja ylei-

sesti työajasta kysytään usein. Yksi kär-
ki kysymyksissä ovat erilaiset palkan-
maksun määräytymiseen liittyvät seikat. 
Toistuvia ja toisinaan haastaviakin 
tilanteita ovat myös työsuhteen päättä-
miseen liittyvät tilanteet, joihin halutaan 
selvyyttä, sekä oman kunnan toimintaan 
liittyvät ongelmat, kertoo HetaHelp!-
neuvontapuhelimeen vastaava lakimies 
Jukka Kumpuvuori.

Jokainen HetaHelp!-asiakas saa 
vastauksen kysymykseensä kirjallisesti 
puhelun jälkeen. Kirjallisen vastauk-
sen avulla omia asioita on helpompi ja 
selkeämpi hoitaa ja kirjallinen vastaus 
voidaan antaa tarvittaessa myös vaikka 
avustajalle tai sosiaalityöntekijälle. 
HetaHelp!-puhelinneuvonta päivystää 
arkisin klo 9–11 numerossa 02 4809 
2401.

Neuvontapuhelimen lisäksi He-
talla on jäsenille tarkoitettu palvelu, 
jossa annetaan oikeudellista selvitte-
ly- ja neuvottelutukea henkilökohtaisen 
avustajan työnantajuuteen liittyvissä 
kysymyksissä. Kyse voi olla esimerkik-
si työsuhteen päättämistilanteesta tai 

Turvallista ja toimivaa 
työnantajuutta
Heta – Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto on nimensä mu-
kaisesti henkilökohtaisten avustajien työnantajien oma etujärjestö. Liiton 
tehtävänä on tukea työnantajia, avustajia ja muita toimijoita. Jäsenille 
tarjotaan työehtosopimuksesta täysi hyöty ja turvaa työnantajuuteen. 
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epäselvästä tilanteesta kunnan kanssa 
vaikkapa palkanmaksuun liittyen. Näis-
sä tilanteissa Hetan lakimiehet tarjoavat 
jäsenille syvemmälle menevää oikeu-
dellista apua. 

Tukea, apua ja vaikuttamistyötä

Neuvontapalveluiden ja työehtosopi-
muksen lisäksi Heta tekee myös muun-
laista vaikuttamistyötä, jolla halutaan 
parantaa vammaisten elämänlaatua ja 
asemaa yhteiskunnassa.

– Olemme julkaisseet oikeustieteelli-
sen tutkimuksen henkilökohtaisen avun 
työnantajamallin häiriötilanteista ja pe-
rus- ja ihmisoikeuskytköksistä. Se toimi 
myös tärkeänä pohjana säännösehdo-
tuksillemme, jotka yhteistyössä Invali-
diliiton kanssa luovutimme sosiaali- ja 
terveysministeriölle. Vammaislainsää-
däntöä ollaan parhaillaan uudistamas-
sa, ja mekin haluamme kantaa kortem-
me kekoon, jotta saamme toimivan ja 
turvallisen lainsäädännön, kertoo Hetan 
lakimies Tanja Alatainio.

Hetan neuvontapalvelut keskittyvät 
haastavien tilanteiden ratkaisuun, mutta 
Heta haluaa omalta osaltaan myös tu-
kea työnantajia mahdollisimman varhai-
sessa vaiheessa, jotta ongelmatilanteita 
ei muodostuisi. Hetalla on kuluneena 
vuonna alkanut Raha-automaattiyhdis-
tyksen rahoittama videohanke, jossa 
tuotetaan opetusvideoita henkilökoh-
taisen avun työnantajuudesta. Videot 
ovat tarkoitettu eritoten työnantajille, 
mutta niistä hyötyvät myös avustajana 
työskentelevät ja muut kentän toimijat. 
Opetusvideoilla käsitellään erilaisia 
työnantajuuteen liittyviä velvoitteita ja 
vastuita sekä annetaan vinkkejä moniin 

käytännön tilanteisiin, kuten rekrytointiin 
ja perehdytykseen.

– Videot tulevat kaikkien vapaasti 
katsottavaksi internetiin. Ensimmäinen 
video julkaistaan vielä tämän vuoden 
puolella ja ensi vuonna sitten useampi-
kin. Videoiden tavoitteena on parantaa 
valmiuksia toimivien, turvallisten ja 
pitkäaikaisten työsuhteiden luomiseksi. 
Oikein toimiessaan henkilökohtaisen 
avustajan työnantajuus on mahtava tapa 
mahdollistaa oman itsensä näköinen 
elämä, Hetan tiedottaja-tuottaja Katja 
Keto kertoo.

Lisää jäseneksi liittymisestä voi 
lukea Hetan internetsivustolta, josta 
voi myös ladata jäsenhakemuslomak-
keen: www.heta-liitto.fi > Liity Hetan 
jäseneksi. Lomakkeita voi tilata myös 
puhelimitse arkisin klo 9–11 numerosta 
02 4809 2400 tai sähköpostilla heta@
heta-liitto.fi.

Teksti: Tiedottaja-tuottaja Katja Keto 
Heta-liitto 

Kuvat: Heta-liitto 

HetaHelp on kaikille maksuton neuvontapalvelu henkilökohtaisen avustajan työnanta-
juudesta. Hetan lakimies Jukka Kumpuvuoren mukaan esimerkiksi palkanmaksuun 
liittyvistä asioista kysytään usein. Toisinaan kuulemma tuntuukin, että työnantajalla 
menee suuri osa päivästä papereiden pyörittämiseen, kun niiden täyttöön ei ole saatu 
kunnolla ohjeistusta.

Lukijaraatiin tuli runsaasti vastauksia, joten 
kiitoksia kaikille aktiiveille. Vastaustulvan an-
siosta jokainen lehden artikkeli sai vähintään 
yhden äänen lehden parasta juttua äänes-
tettäessä! 

Kärkeen kipusivat kuitenkin porvoolai-
sesta Kutvosen perheestä kertova artikkeli 
ja Mika Raudasojasta ja vammaissulkapal-
loilusta kertova juttu. Kakkossijan jakoivat 
Susivaelluksen tunnelmia välittävä kirjoitus 
sekä Oulun Tuuppa mukkaan –tapahtuman 
esittely. 

Palstoista ylivoimaisesti suosituimmaksi 
nousi tällä kertaa Terapiatarinat. Vastaajat 
kokivat, että vapaaehtoisteema nousi sopi-
vasti esille, lehti oli kokonaisuudessaan hyvä 
ja että kansikuva oli kiva. 

Kaikkien yhteystietonsa jättäneiden kes-
ken arvotun palkinnon voitti Arja Wallenius. 
Autathan jälleen tekijöitä kehittämään lehteä 
ja vastaa aivovammaliitto.fi-sivuille avautu-
van lukijaraadin lomakkeen kautta kysymyk-
siin joko nimellä tai nimettömänä. 

PW  

Lukijaraadin sananen
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Vr:N PALVELUT
VAMMAISILLE IHMISILLE

VR:llä on viime kesään asti ollut käytän-
tönä, että vammaispalveluja on saanut 
vain sellaisilla rautatieasemilla, joissa on 
ollut lipputoimisto eli henkilökohtainen 
lipunmyynti. Kun VR poisti säästösyistä 
muutamilta asemilta lipputoimiston, 
myös vammaispalveluihin tuli näiden 
asemien osalta keskeytys. Asiasta nos-
tettiin haloo, mihin VR vastasi niin, että 
se päätti jatkaa vammaispalveluja myös 
niillä asemilla, joilta henkilökohtainen 
lipunmyynti oli poistettu. Tästä pitäisi 
VR:ää kiittää. VR on ulkoistanut vam-
maisten avustamisen vartiointiliikkeen 
edustajille, ja näin syntyi mahdollisuus 
avustaa vammaisia matkustajia myös 
asemilla, joilla ei enää ole lipputoimis-
toa.

Aivovammaisille matkustajille tällai-
set vammaispalvelut rautatieasemilla 
ovat erityisen tärkeät, sillä vaikka heillä 
ei olisi varsinaista liikuntavammaa, niin 
aivovammansa takia heidän voi olla 
hyvin vaikeaa löytää oikeaan junaan. 
Mutta kun asemalta voi etukäteen tilata 
saattamisavun junaan ja sieltä pois, niin 
vaikeastikin aivovammaiset voivat nyt 
matkustaa junalla itsenäisesti. 

VR:hän myöntää maksuttoman 
saattajalipun henkilöille, jotka käyttävät 
pyörätuolia tai joilla on näkövamma, 
jonka haitta-aste on vähintään 65 %. 
Mutta näitä EU-asetusten mukaisia 
asemakohtaisia avustuspalveluja saavat 
siis kaikki muutkin vammaiset käyttää, 
kun ilmoittavat avuntarpeestaan 48 
tuntia etukäteen. Lisäksi VR edellyttää, 

että jos henkilö ei vammansa vaikeu-
den takia kykene matkustamaan yksin, 
hänellä on oltava oma avustaja/saattaja 
matkassa. Nykyisin vammaispalvelulain 
mukaan vaikeavammaisilla on vahva 
oikeus henkilökohtaiseen avustajaan.

Lisätietoa netistä

VR:n nettisivuilla on lisää tietoa. Esimer-
kiksi jo etusivulla on oikeassa laidassa 
Ajankohtaista-otsikko ja sen alla on 

Vr:n asemilta apua  
vammaisille matkustajille
Liikuntarajoitteisilla tai muulla tavoin vammaisilla matkustajilla 
on nykyisin EU-asetusten mukaisesti oikeus saada maksutta apua 
liikennevälineeseen nousemisessa ja siitä poistumisessa  
lentokentillä, satamissa, linja-autoasemilla ja rautatieasemilla,  
kun avuntarpeestaan on ilmoittanut 48 tuntia etukäteen.

K
uv

a 
iS

to
ck

ph
ot

o

tiedote 4.9., jossa kerrotaan, että VR 
jatkaa vammaisten avustuspalvelua 
niilläkin asemilla, joista lipputoimisto 
on poistettu. Vammaisten palveluista 
on lisää tietoa myös omilla sivuillaan 
VR:n sivustolla (Vammaispalvelut ja eri 
junatyyppien vammaispalvelut). Liit-
teenä tulee myös VR:n oma lista, millä 
paikkakunnilla on vammaispalvelullinen 
asema ja myös, missä tämä avustamis-
piste kullakin asemalla sijaitsee. 

Teksti: Annikki Karjalainen 
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Pieniä paloja maailmalta

Aivovammaliitto osallistui Neurologisten vammaisjärjestöjen 
(NV) kanssa Hyvä ikä ja Terve aikuinen –messuille Tampe-
reella syyskuun loppupuolella.

Messuilla esiteltiin ratkaisuja ikääntyvien hyvinvointiin ja 
vanhustyöhön. Kaksipäiväisen tapahtuman aikana messuilla 
kävi 6 500 osallistujaa. NV:n osastolle kiinnostuneita soljui 
vuolaana virtana ja järjestöjen lehdet ja NV:n esitteet vaihtoi-
vat  tiuhaan omistajaa. Aivoitus-lehtiä jaettiin jo ensimmäi-
sen messupäivän aikana yli sata. Osastolle rupattelemaan 
pysähtyneet ja materiaalia hakeneet saivat mukaansa myös 
heijastimen tai korvatulpat. 

 

Aivovammaviikolla  
tarjottiin tietoa ja tukea

 

Viikolla 46 eli 10. – 16.11.2014 vietettiin jo yhdettätoista 
valtakunnallista Aivovammaviikkoa. Teemaviikon tarkoituk-
sena oli lisätä oikeaa tietoutta aivovammoista ja hälventää 
ennakkoluuloja.

Yksi aivovammayhdistysaktiivi on Päijät-Hämeen Aivovam-
mayhdistyksen puheenjohtaja Kari Vai-
nio. Hän sai aivovamman vuonna 1996.

– Vammauduin työtapaturmassa, 
joka oli samalla auto-onnettomuus. 
Kyseessä oli kahden raskaan ajoneuvon 
risteyskolari hankalissa keliolosuhteissa.

Vainio kertoo kuulleensa Aivovam-
maliitosta ja sen yhdistystoiminnasta 
pari vuotta vammautumisensa jälkeen.

– Olin sopeutumisvalmennuskurs-
silla Punkaharjulla, kun silloinen liiton 
aktiivi – ja nykyinen kunniapuheenjoh-
taja – Simo Viitanen Seinäjoelta tuli markkinoimaan liiton 
ja yhdistysten toimintaa ja kertomaan niiden toteuttamasta 
edunvalvonnasta. Päätimme erään toisen kurssilaisen kans-
sa yksissä tuumin lähteä mukaan toimintaan.

Vainio kiittelee, että vertaistuki on tärkeintä, mitä yhdis-
tystoiminta voi tarjota.

– Etukäteen en edes osannut ajatella, että miten mer-
kittävää vertaistuen saaminen on. Tähän olennaisena liittyy 
meille vammautuneille tunne kuulua ryhmään, jossa tulet 
hyväksytyksi juuri sellaisena kuin olet.

Vainio toteaa, että valtakunnallisen Aivovammaviikon anti 
on monisyinen.

– Teemaviikon avulla voimme saada levitettyä tietoutta 
päättäjille, hoitaville tahoille ja niinsanotulle suurelle yleisölle. 
Vammautuneille anti tulee tiedonsaannin myötä. Myös liiton 
yhdistyksiin vielä liittymättömät aivovammautuneet henkilöt 
ja heidän läheisensä voivat saada kipinän lähteä mukaan 
yhdistysten toimintaan.

Tekstit: Pia Warvas 
Kuvat: Pia Warvas ja Arja Pasila 

Arja Pasila Parkin-
son-liitosta ja Pia 
Warvas Aivovam-
maliitosta kertoivat 
neurologisista saira-
uksista ja vammoista 
ensimmäisenä 
messupäivänä.

Messuilta eväitä elämään

Heijastin heilumaan
Vuonna 2014 Aivovammaliitto haluaa Aivovammaviikolla 
muistuttaa erityisesti heijastimen käytön tärkeydestä. Liiken-
neturvan tutkimuksen mukaan taajama-alueilla heijastinta 
käyttää 51 prosenttia liikkujista. Kaikista jalankulkijoiden 
kuolemantapauksista lähes puolet tapahtuu pimeällä tai 
hämärässä. Vuonna 2011 liikenneonnettomuuksien tutkija-
lautakunnat tutkivat 20 pimeällä tai hämärässä tapahtunutta 
jalankulkijoiden kuolemantapausta. Näissä kolmessa neljäs-
tä ei käytetty heijastinta.

Vuoden pimeimpänä ajankohtana loka-tammikuussa 
sattui 43 % jalankulkijoiden kaikista henkilövahingoista. Eri-
tyisesti suojateillä tapahtuneet henkilövahingot painottuivat 
näille kuukausille.

PIENIä PALOJA

Aivovammaliitto kävi Itiksen Terveyspysäkillä jakamassa tieto-
utta aivovammoista ja teemaviikosta. Kojulla pistäytyi yli sata 
ihmistä. Kuntoutussuunnittelija Anu Korhonen tietoa jakamassa. 

Kari Vainio korostaa 
vertaistuen merkitystä.
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seen sopivia poikia ei kuitenkaan ole 
vuosien varrella ilmoitettu kadonneiksi. 
Miksi ei? Selvisivätkö pojat hengissä 
ja jos, missä he ovat nyt? Huomataan, 
että kidnappaaja vaanii edelleen ja 
kohteena ovat edelleen uskonnollisten 
ryhmittymien sisarusparit. Kuka kid-
nappaaja on ja mikä häntä motivoi?

Kirja on paksu ja jatkoa jo aiemmin 
ilmestyneille teoksille, joten ihan kaikki 
yksityiskohdat eivät edellisosia luke-
mattomille täysin aukene. Vaikka osa 
asioista menikin ohi sen vuoksi, ettei 
aiempaa osaa ollut lukenut, oli kirja 
siitä huolimatta yksi parhaista, jonka 
Lukutoukka on tämän vuoden aikana 
lukenut. 

Kenelle: Pohjoismaisista rikosro-
maaneista pitäville. 

Sari Pullinen 
Kohta kaikki alkaa 
Gummerus kustannus 2014

 
Kirjan ensimmäi-
set 50 sivua lukija 
miettii, että kuka ja 
missä on oikeas-
ti Kirsi, jolla on 
kädessään verinen 
haava ja joka on 
olevinaan matkus-
tajakodissa. Onko 
hän mahdollisesti 
vankilassa? Vai onko hän muistisairas, 
joka elää menneisyydessä? Vaiko ken-
ties psykiatrisen hoitolaitoksen potilas? 
Kirjaa lukiessa avautuu Kirsin tarina. 
Kirja kertoo päättyneestä avioliitosta ja 
huonosti menneestä salarakkaudesta 
sekä niiden aiheuttamasta tuskasta. 

Teos on erittäin kauniisti kirjoitettu, 
kieli on elävää ja kielikuvat käsinkoske-
teltavia. Lukija voi haistaa lapsuuden 
mansikkamaiden ja heinäpeltojen tuok-
sut ja tuntea ihollaan auringonsäteiden 
hyväilyn. 

Kenelle: Lukijalle, joka haluaa naut-
tia sanoista! 

Anna Jansson 
Tuhopolttaja 
Gummerus Kustannus 

Maria Wern saa 
poliisikollegoineen 
tehtäväksi tuho-
polton tutkinnan. 
Mikäli talon asukas 
olisi ollut kotona, olisi 
hän korkean ikänsä 
mukanaan tuomien 
rajoitteiden vuoksi 
luultavasti menehty-
nyt tulipalossa. Myöhemmin palaa toi-
nenkin talo, ja tällä kertaa kuolonuhrilta 
ei vältytä. Palopaikkojen läheisyydessä 
on nähty 11-vuotias poika, jonka äiti on 
aikanaan menehtynyt tulipalossa. Voiko 
tuhotöiden takana olla lapsi? 

Yksityiselämässään Maria Wern 
huomaa kiintyvänsä yhä enemmän 
erääseen tiettyyn Björniin – ongelmana 
on vain se, että Björn sattuu olemaan 
palomies ja liittyy näinollen työnsä puo-
lesta tutkittavana oleviin tuhopolttoihin.

Kenelle: Ruotsalaisdekkarien 
ystäville. Anna Janssonin kirjat ovat 
helppolukuisia ja mukaansatempaavia. 

Hävittäkää Helsinki 
Antero Raevuori 
Kustannusosakeyhtiö Otava 2014 
 

Ajankuvaus toisen 
maailmansodan ai-
kaisesta Helsingistä, 
jolloin pääkaupunkiin 
kohdistui tuhopom-
mituksia. Suomen 
ilmapuolustuksen 
ansiosta kantakau-
punkiin osuneet 
pommitukset jäivät 
kuitenkin paljon vähäisimmiksi kuin 
mitä olisi voinut tapahtua. Sotahistorial-
lisessa katsauksessa tutustutaan paitsi 
aikalaisten kokemuksiin, myös ilma-
puolustuksen toimintaan ja hallituksen 
paineisiin. Kirjassa käsitellään myös eri-
laisia yksityiskohtia, kuten mitä tekivät 
Korkeasaaren sudet ilmahälytyspillien 
ulvoessa tai mikä rooli oli rottia pyydys-
täneellä Kille-koiralla. 

Kenelle: Helsingin historiasta 
kiinnostuneille, ajan itse kokeneille ja 
kaikille, jotka lukevat mielellään sotahis-
toriasta. 

Lukutoukka

Patricia Cornwell 
Tomuksi ja tuhkaksi 
Kustannusosakeyhtiö Otava 2014
 

Oikeuspatologi 
Kay Scarpetta saa 
tutkittavakseen 
poseerausasentoon 
asetellun nuoren 
tytön ruumiin. Käy 
ilmi, että uhri, Gail 
Shipton, on hänen 
sisarentyttärensä 
Lucyn tuttuja ja 
että hän on nostanut juuri oikeuteen 
menossa olevan miljoonakanteen 
sijoitusyhtiötä vastaan. Onko tappo 
sijoitusyhtiön palkkamurha? Selviää,  
että Scarpettan mies, Benton Wesley, 
tutkii FBI:n käyttäytymistieteellisessä 
yksikössä juuri samankaltaisten murhi-
en sarjaa. Tappaja tunnetaan lempi-
nimellä Pääkaupunkimurhaaja. Onko 
kyseessä sama tappaja? Ja onko FBI:n 
sisällä joku, joka väärentää todisteita ja 
jos, niin miksi? 

Kenelle: Jokaiselle, joka pitää 
Cornwellin kirjoista ja katsoo mielellään 
televisiosta C.S.I-ohjelmaa tai Criminal 
minds –ohjelmaa.

Jussi Adler-Olsen 
Pullopostia 
Gummerus Kustannus 2014

Kirja kertoo tanska-
laisen poliisiaseman 
Osasto Q:sta, jossa 
kolmen hengen 
voimin tutkitaan 
vanhoja, selvittämät-
tä jääneitä tapauk-
sia. Osasto Q saa 
käsiinsä vuosia 
vanhan pullopostin, jon-
ka sisältö on kärsinyt vuosien aikana. 
Lopulta tekstiä saatiin restauroitua sen 
verran, että siitä sai edes jollakin tavoin 
selvää. Kävi ilmi, että kaksi jehovanto-
distajapoikaa on kidnapattu. Kuvauk-
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Terapiatarinoita

Pomo piilossa 
kaikki langat käsissään

Paitsi että hän miellyttävästi näkyy ja 
kuuluu, ei tästä steriilistä huoneesta 
kantaudu muita ääniä kuin ilmastoin-
tilaitteen tasainen hurina. Huoneessa 
pöydällä paperien ja mappien keskel-
lä on tietokoneen suuri näyttöruutu. 
Sen sähköposti on aina auki asioiden 
tulla ja mennä. Tässä ympäristössä 
suorittaa palvelutalon toiminnanjoh-
taja eli pomo monipuolisia päivittäisiä 
työtehtäviään.

Rauhallisella äänellä pomo selittää 
niitä etuja, joita tämä palvelutaloasu-
minen yleensä antaa. Vaikka van-
huksille omissa oloissaan ympäri kau-
punkia asuminen voi olla totuttua ja 
hyvinkin kaunista, ei yksin asuminen 
keski-iän alati noustessa ole kestävän 
kehityksen mukaista. Ihminen kun 
tarvitsee ikääntyessään yhä enem-
män apua ja toisten ihmisten läsnä-
oloa. Suunta rakentamisessa onkin 
tiiviimpään kaupunkirakenteeseen ja 
sitä kautta paljon apua tarvitsevien 
seniorikansalaisten yhteisasumiseen. 
Nämä palvelutalot ovat osa tätä 
kestävää kehitystä, sillä onhan niissä 
kokonaisenergian kulutus per kapita 
mahdollisimman pieni. Tätä ekolo-
gisesti järkevämpää toimintaa tukee 
hoitajien ja asukkaiden yhdessäolo 
saman katon alla, mikä mahdollis-
taa avun saamisen sitä tarvitsevalle 
nopeasti yötä päivää.

Pomon työhuone, josta hän pitää 
kaikki langat hyppysissään on puna-
tiilisen palvelutalon alimmassa kerrok-
sessa. Lähes kaupungin keskustassa 
sijaitsevan talon kahdessa ylimmässä 
kerroksessa on 35 viihtyisää kodin-
omaista liikuntaesteisille rakennettua 
huonetta. Lisäksi alimmassa kerrok-
sessa on 12 hengen ryhmäasunto 
kehitysvammaisille. Palvelutalon 
asukkaille, pomo järjestää kerran 

kuukaudessa asukaskokouksen, 
missä asukkaiden on mahdollista ky-
syä taloon liittyvistä asioista ja saada 
pomolta niihin selvyys.

Pomon toimenkuvaan kuuluvat 
kaikki talon henkilöstöä koskevat 
asiat. Kaikkiaan heitä on noin 30. 
Lähihoitajia on 25, lisäksi on siistijä, 
pyykkäri ja kaksi toimistotyöntekijää. 
Palvelutalossa toimii vielä yrittäjinä 
fysioterapeutti, jalkojenhoitaja sekä 
aterioita valmistava keittiöalan yritys. 
Asukkaat ja henkilökunta muodosta-
vat sen elävän yhteisön, johon koko 
palvelutalon toiminta perustuu.

Suuri osa pomon työajasta kuluu 
yhteydenpitoon 25 jäsenyhdistyksen 
kanssa. Eri yhdistykset käyttävät 
todella paljon palvelutalon kuntosalia 
ja kokoustiloja, joten aikatauluissa 
tilavuorojen kanssa riittää sopimis-
ta. Eräänä aika ajoin esille tulevana 
asiana on uuden asukkaan valinta 
poismenneen tilalle. Valinta pohjuste-
taan kaupungin perusturvan kanssa, 
minkä jälkeen pomo ehdottaa uutta 
asukasta talon hallitukselle päätettä-
väksi.

Pomo laatii lisäksi talous- ja 
toimintakertomukset sekä esittelee 
ne luottamushenkilöille. Samoin 
pomo tekee erilaiset taloa koskevat 
sopimukset, käy neuvottelut ja hoitaa 
tiedottamisen. Myös erilaisten juhlien 
ja tilaisuuksien järjestämisessä po-
mon osuus on keskeinen. Talo elää 
tavallaan ja vieraat, joita paljon käy 
tulevat ajallaan.

Martti Isola
terapiatarinat.blogspot.com
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Aivovammaliiton historian  
ensimmäiset liittopäivät  
vietettiin Iiris-keskuksessa 
Helsingissä lokakuun loppu-
puolella. Viikonlopun aikana 
pidettiin myös syysliitto- 
kokous.

 
Liittopäiville kokoontui yli 40 yhdistysaktiivia eri 
puolilta Suomea. Ohjelmassa oli ulkopuolisia 
luennoitsijoita, liiton toimihenkilöiden vetämiä työ-
pajoja ja sitä alati tarpeellista vapaata aikaa, jolloin 
oli mahdollista jakaa kokemuksia muiden kanssa.

Tunnelmapaloja liittopäiviltä 
ja syysliittokokouksesta

Tekstit: Pia Warvas
Kuvat: Heidi Kokko ja Pia Warvas

Anne Porthén ja  
liittokokousyleisöä.

Simo Viitanen 
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Näkövammaisten Keskusliiton järjestö-
sihteeri Maria Finström loi katsauksen 
paikallisen vaikuttamisen keinoihin.

– Vaikuttaminen on pähkinäkuores-
sa toimintaa, jonka avulla nykyiset asiat 
halutaan muuttaa toisenlaisiksi. 

Järjestöjen vaikuttamistyön yksi 
keskeisempiä tehtäviä on epäkohtien 
korjaaminen. Suomessa järjestöt ovat 
tehneet paljon tärkeää vaikuttamistyötä 
kautta vuosien. Vaikuttamisen merkitys 
on kasvanut 2000-luvulla. Järjestöt pyr-
kivät vaikuttamaan erityisesti yhteiskun-
nan ilmapiiriin, mielipiteesiin, palveluihin 
ja lainsäädäntöön. 

Yleisimmät järjestöjen vaikuttamis-
keinot ovat työryhmiin ja tapahtumiin 
osallistuminen, verkostojen luominen ja 
hyödyntämäinen sekä tiedotus. 

Petri Quickström Aivovammayhdis-
tyksestä ja Ylivieskan toimintaryhmä 
luotsi Asto Myllylä pohtivat, että mistä 
koostuu yhdistyksen ja toimintaryhmän 
hyvä henki. 

– Toiminnassa mukana olevat 
ihmiset synnyttävät yhteishengen, Asto 
toteaa.

– Vetäjän ja ryhmäläisten on tarvit-
taessa osattava joustaa, jotta kaikilla 
olisi kivaa, Petri pohtii.

– Näin on, on tarjottava erilaisia asioi-

Palaute positiivista 
Liittopäiville osallistujilta pyydettiin 
palautetta tapahtuman onnistumisesta. 
Kouluarvosanoilla mitattuna keskiar-
voksi tuli 8,09.

Parhaimmiksi liittopäivien anniksi 
nousivat vertaistuki ja muiden tapaa-
minen, tiedotusosio, yhdistystoiminnan 
eväät sekä liiton ja yhdistysten yhteis-
työ. Suurin osa kertoi tutustuneensa 
uusiin ihmisiin ja pitäneensä sitä erityi-
sen antoisana. Parannusehdotuksiakin 
annettiin. Aikataulu saisi olla väljempi ja 
taukoja enemmän. Osa kaipasi myös 
selkeämpi opasteita koulutus- ja maja-
paikkaan. 

Vaikuta viisaasti 

Maria Finström

Atso Myllylä ja Petri Quickström.

– Vaikuttaminen on usein tunnuste-
levaa toimintaa. Siltoja ei kannata polt-
taa takanaan, sillä samojen ihmisten 
kanssa voi joutua tekemään yhteis-
työtä myöhemminkin. Vastapuolelle 
pitää antaa mahdollisuus perääntyä 
ilman kasvojen menestystä. Kannattaa 
kuunnella ja olla diplomaattinen. 

Eväitä hyvälle vaikuttajalle

 Valmistaudu vaikuttamistilantee-
seen huolella. Ole oman asiasi 
asiantuntija.

 Mieti valmiiksi, että missä voit antaa 
periksi ja mistä et jousta.

 Muotoile sanomasi napakasti. Seli-
tä ongelma ja tarjoa siihen ratkaisu 
hyötyineen ja haittoineen.

 Määrittele omalle ratkaisullesi hinta-
lappu.

ta erilaisille ihmisille ja ymmärrettävä, että 
jokainen ei vamman vuoksi jaksa tai voi 
kaikkeen osallistua. On parempi antaa 
vaihtoehtoja kuin yrittää pakottaa ihmiset 
samaan muottiin, Asto myötäilee.

Miehet toteavat, että hyvän hengen 
luominen yhdistyksen ja toimintaryhmän 
toiminnassa vaatii konsensusta. On 
muistettava, että yhden – vahvatahtoi-
senkaan - mielihaluihin ei voi aina taipua. 

– Jos joku on hyvä tikanheitossa 
ja haluaisi tapaamisesta toiseen tikkaa 

Hyvän hengen ainekset 
heittää, eivät kaikki muut välttämättä 
ole lajista niin innostuneita, Asto kertoo. 

– Pääkaupunkiseudulla on niin 
paljon aktiviteetteja, että aivovammayh-
distyksessä on todella haastavaa luoda 
ohjelmaa, jossa jokaiselle olisi jotakin. 
Täällä on niin paljon harrastusmahdol-
lisuuksia, että jäsenkunnan toiveita on 
kuunneltava erityisen herkällä korvalla, 
Petri pohtii ja jatkaa, että varmasti 
myös pienemmillä paikkakunnilla ollaan 
samojen haasteiden äärellä.
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Syysliittokokoukseen osallistui kuuti-
senkymmentä liittokokousedustajaa, 
muuta seuraajaa ja liiton työntekijää. 
Puheenjohtajaksi valittiin Simo Viita-
nen. Hän kutsui sihteeriksi tiedottaja 
Pia Warvaksen. 

Toiminnanjohtaja Anne Porthén 
esitteli toimintasuunnitelman ja ta-
lousarvion. Vuonna 2015 korostuvat 
erityisesti jäsenhankinta ja tiedotus. 

yhdistystoiminnassa painottuvat 
räätälöidyt koulutukset. Nuorille jär-
jestetään PääFest ja yhdistysaktiiveille 
liittopäivät. Mahdollisesti myös PääFest-
tyyppinen tapahtuma järjestetään 
aikuisille. Vertaistukitoiminnassa on 
tarkoituksena vahvistaa vertaistukijoiden 
jaksamista koulutuksen ja tutor-toimin-
nan kautta. Kokemuskoulutuksessa 
korostuu lisätilaisuuksien järjestäminen, 
jotta jokainen pääsisi hyödyntämään 
osaamistaan. Neuvonta-, koulutus- ja 
vaikuttamistyössä jatketaan valtakun-
nallisella tasolla. Ensi vuonna uutuutena 
palvelusuunnittelijalle on puhelinaika. 
Hänet tavoittaa varmimmin keskiviikkoi-
sin klo 13 – 15. Tiedotuksen kärkinä 
on jäsenhankinnan tukeminen ja iäkkäille 
ihmisille tiedottaminen. Nettisivut uusi-
taan, Twitterin käyttöä lisätään ja Aivoi-
tus ilmestyy neljästi. Sopeutumisval-
mennuksessa järjestetään kuusi omaa 
kurssia. Hallinnossa kevätliittokokous 
pidetään 11.4.2015 ja syysliittokokous 

Saarinen korostaa, että nykyihmis-
tä ei houkuttele, että kokoonnumme 
paikkaan X ja tapaamme siellä ihmisiä. 
Halutaan muutakin. Mielikuvayhteisö 
tarjoaa yksilölle identiteetin rakennusai-
neita: tarinoita, tapahtumia, kokemuk-
sia ja tunnelmia. 

– On mietittävä, että mikä on se 
tunne, jonka haluaa tapahtumailmoituk-
sesta kumpuavan. Mikä on se tunne, 
jonka tilaisuuksissa toivotaan vallitse-
van. Mikä on se unelma, jonka toteut-
tamiseen ihmisiä kutsutaan mukaan. 

Saarinen korostaa tarinan voimaa.
– On sanottu, että yksi kuolema 

on tragedia, mutta miljoona kuolemaa 
on tilasto. Järjestöt haksahtavat usein 
puhumaan määristä ja tilastoista. Ne 
eivät kuitenkaan kiinnosta potentiaa-
lista jäsentä. On tuotava esiin, että 
numeroiden takana on aitoja ihmisiä, 
oikeita kohtaloita. On kerrottava näiden 
ihmisten tarina tilastojen sijaan. 

Salla Saarinen Radical Soulista opasti 
innostamaan ja innostumaan toimin-
nasta ja jäsenhankinnasta.

– Elämme mielikuvayhteiskunnas-
sa, joten tiukoilla faktoilla ei ole enää 
samanlaista merkitystä kuin menneinä 
vuosina. Merkitystä ei siis ole sillä, mitä 
Aivovammaliitto ja yhdistykset oikeasti 
ovat, vaan sillä, minkälaisia mieliku-
via ne herättävät. 

Saarinen toteaa, että jokainen 
järjestö on oman alansa asiantuntija, 
mutta asiantuntijuuden korostaminen 
ei kiinnosta tavallista tallaajaa. Ihmisten 
päätöksiä ohjaavat tunteet ja mielikuvat.

– Jäsenhankinnassa tärkeää on 
tunteiden herättäminen ja positiivisten 
mielikuvien luominen. Uusia jäseniä 
saadaan vain koskettamalla ihmisten 
tunteita. Salla Saarinen

Heikki Harri

Hallitukseen valittiin varsinaisiksi 
jäseniksi kaudelle 2015 – 2016 
äänestyksen jälkeen

1. Annamaria Marttila (Oulu)  
2. Jaana Hattunen (Keski-Suomi)  
3. Markku Onnela (Etelä-Pohjanmaa)  

Hallitukseen valittiin vara- 
jäseniksi kaudelle 2015 – 2016  
äänestyksen jälkeen

1. Taina Mäkitalo (Satakunta) 
2. Jyrki Itäsalmi (Etelä-Pohjanmaa) 
3. Marko Eilittä (Kymenlaakso) 

HALLITUS vuonna 2015 on seuraavanlainen:

Heikki Harri, pj
Anna-Maria Marttila, Oulu (2015-16) vara: Taina Mäkitalo, S-K (2015-16)
Timo Kallioja, Avy (2014-15) vara: Jenna Leppelmeier, Avy (2014 –2015) 
Jaana Vähänikkilä, OSa (2014-15) vara: Reijo Salo, E-P (2014 – 2015)
Jaana Hattunen K-S (2015-16) vara: Jyrki Itäsalmi, E-P (2015-16)
Markku Onnela, E-P(2015-16) vara: Marko Eilittä, Kymi (2015-16)
Sanna Välilä, K-S (2014-15) vara: Terje Vainio, V-S (2014 – 2015)

Innostu ja innosta - taidolla ja tunteella

Syysliittokokous paketoi menneen
24.10.2015. Henkilöstöön haetaan 
mahdollisuutta palkata osa-aikainen 
toimistosihteeri. 

Taloudessa esiin nousee, että vaik-

ka yleinen taloustilanne on heikko, on 
liiton talous vakaalla pohjalla. Yhdistys-
ten jäsenmaksuksi liitolle vuonna 2015 
päätettiin 1 euro/jäsen.
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Vertaistuki ja muiden tapaaminen:
-  Uudet tuttavuudet (ryhmät, yhdistyk-

set, vetäjät, jäsenet) 
-  Vertaistuki, juttelu muiden aivovam-

man saaneiden kanssa 
-  Muiden jäsenten/ystävien tapaaminen  

Tiedotusosio: 
-  Tiedottamisluento antoi paljon 
-  Henkilökohtaisen haastattelun käyttö
-  Tiedottaminen 
-  Motivointi
-  Sunnuntaiaamun molemmat luennot 
-  Saarisen luento  

Eväät yhdistystoimintaan: 
-  Työkalut 
-  Ryhmän yhteinen toiminta 
-  Uutta tietoa toimimiseen toimintaryh-

mässä

Liitto ja yhdistykset yhdessä: 
-  Yhdessä toimimisen tunne tulevai-

Markku Onnela, Jyrki Itäsalmi ja Juha Mäenpää.

suudessa liiton ja yhdistysten kesken 
-  Sain huomata, että muissakin yhdis-

tyksissä mietitään samansuuntaisiin 
ongelmiin ratkaisuja 

-  Ensi vuoden tavoitteiden tiivistäminen

Muu:
-  Paljon uusia ideoita, innostavuutta, 

vinkkejä 
-  Kaikki 
-  Ensiapukoulutus 
-  Innostavuus
-  Asiaa oli
 
Tutustuitko uusiin ihmisiin? 
kyllä 32 kpl
-  Uusien ihmisten tapaaminen on aina 

erinomaista antia  

Missä asioissa liittopäivillä oli eniten 
parantamisen varaa?
-  Aikataulu oli kiireinen/liikaa kiirehti-

mistä pajoissa 

Ohessa poimintoja palautteesta:
Mistä asioista liittopäivillä oli eniten hyötyä sinulle?

-  Turhaa puhetta pois, tiivistystä, lyhy-
empiä luentoja 

-  Kaipasin ruokalepoa 
-  Opastuksessa

Saarinen kertoo, että ihminen 
törmää 5 000 markkinointiviestiin päi-
vässä. Siksi tarinoita on toistettava ja 
ne on kerrottava kielellä, jota jokainen 
ymmärtää. On muistettava, että mikään 
kampanja ei lyö kerralla läpi. 

Esimerkiksi Saarinen ottaa viiksien 
kasvatuksella miesten eturauhassyö-
pätietoisuutta herättelevän vastaan 
Movemberin. Saarinen kysyi yleisöltä, 
että monettako kertaa tämän vuoden 
marraskuussa Movemberia vietetään. 
Osa kuuli kampanjasta nyt ensimmäistä 
kertaa, valtaosa muisteli, että nyt taitaa 
olla kolmas Movember-vuosi käynnis-
sä. Tosiasiassa viiksiä kasvatettiin tänä 
vuonna jo kahdeksatta kertaa! Ei siis 
pidä lannistua, ellei sanoma mene läpi 
kerralla – eikä välttämättä vielä viiden-
nelläkään kerralla. Toistossa on voimaa! 



26   Aivoitus 4/14

Hyvää Joulua ja
onnellista Uutta Vuotta 2015

toivottaen

Medialootti  
kumppaneineen toivoo 

Aivoitus-lehden lukijoille 
Hyvää ja Rauhallista Joulua ja 
Menestyksellistä Uutta Vuotta!

Aivoitus-4-2014.indd   1 21.11.2014   11.48

MONIMUOTOISTA  
AIVOTUTKIMUSTA TUKEMASSA

Aivosäätiö tukee apurahoin suomalaista aivovamman 
diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen tutkimusta. 

Lämpimät kiitokset kuluneesta vuodesta.
Hyvää Joulua ja 

Onnellista Uutta Vuotta 2015 
 

toivottaen
Suomen Aivosäätiö

www.aivosaatio.fi
https://www.facebook.com/suomen.aivosaatio 

aivosaatio@aivosaatio.fi
puhelin 0400 933 938

Lahjoitustili FI97 1023 3000 2443 71
Keräyslupa nro POL-2014-2223 22.9.2014 ajalle 

1.10.2014 - 30.9.2016
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 Etelä-Savo ja Karjala 

Savonlinna + ymp.
Ravintola Pata-Krouvi

Kaartilantie 44,
57230 Savonlinna
Puh. 015-526 090

Oy Olavila
Olavinkuja 13, 57130 Savonlinna

Puh. 044-376 9220
www.sty.fi

Visio-Optikko Oy
Olavinkatu 33, Savonlinna

Puh. 015-514 484

Savonlinnan
Uusi apteekki

Citymarket
Puh. 0400-257 502

Vesihuoltotekniikka
Kotilainen Oy

Kiurunkatu 11, 57230 Savonlinna
Puh. 010 321 4300

Hoitokoti Sirike
Kylätie 6, 58900 Rantasalmi

Puh. 015-440 050

" Luontaistuotteiden Erikoisliike "
Luontaislinja
T. Pärnänen

Linja-autoasema, Savonlinna
Puh. 015-273 284

Siivouspalvelu
Mikko Virolainen

Niemelänkatu 14, 57210 Savonlinna
Puh. 050-566 1214

Tuulenmäki 2, 58175 Enonkoski
www.k-kmustoset.fi

Linja-autoliike
S. Kosonen Oy

Kerimäentie 4, 58200 Kerimäki
Puh. 015-541 146

Keri-Hyvä
Leipomo Oy

Pappilantie 8, 58200 Kerimäki
Puh. 015-541 109

Uunisuutari
Apajatie 24, Savonlinna

Puh. 050-567 1946
www.uunisuutari.com

SuurSavohalli/
Rantasalmi

PL 50, 58901 Rantasalmi
Puh. 0400-161 257

Savonlinnan
Metalli Ky

Tuottajantie 3, 57230 Savonlinna
Puh. 015-557 565

Nuohouspalvelut
Kari Luukko

SAVONLINNA
Puh. 0500-699 169

Itä-Suomen
Asennus Oy

Kerimäki
Puh. 050-571 3456

Edullinen Ostospaikka
J. Inkeröinen Oy

Savonlinna • Puh. 015-522 525
www.j-inkeroinen.net

Maansiirto Lepistö Oy
Nissilänpolku 28,

58430 Kulennoinen
Puh. 0400 659 722

www.luontoon.fi
www.metsahallitus.fi

Savonlinnan
Keskus-Pesula

Laitaatsillantie 5, 57170
Savonlinna

Puh. 015 5500 540
www.granlundinpesu.fi

Parturi-Kampaamo
JT Salonki
Jaana Tavi Oy

Savonkatu 1, Savonlinna
Puh. 015-532 475

Hotelli-ravintola
Muikkukukko

Alanteentie 40, Sulkava
Puh. 0400 884 271

Ylitornio, Pello, Kolari + ymp.

Tiliraitti Ay
Alkkulanraitti 95, 95600 Ylitornio

Puh. 0400-150 461, 0400-150 929

Pekan Väri Ky
Alkkulanraitti 65,
95600 Ylitornio

Puh. 016-571 800

Kolarin
LVI-Tarvike Ky

Saarentie 4, 95900 Kolari
Puh. 0400-393 848

Pohjolan
Liikennekoulu Oy

Kolari-Pello-Rovaniemi-Ylitornio
Puh. 0400-326 519

Alkkulan
Aluelämpö Oy
Ainiovaarantie 37,

95600 Ylitornio

ArsiKaluste Ky
Teollisuustie 11, 95900 Kolari

Puh. 0400-694 524

Maanrakennus
Kantmark Oy

PELLO

Eläinlääkäri
Pekka Salminen
Hellandintie 10, Pello
Puh. 0400-396 941

Tiehöylä- ja
korjaamopalvelu
Erkki Uusimaa

Pellontie 277 B, Sieppijärvi
Puh. 040-558 1173

Äkässolmu Oy
Äkäslompolo

Puh. 040-539 1045

Hyvää Joulua !
Hyvää Joulua !
Systaylor Oy

Eino Nikka & Knit
Nikantie 17, 95615 Pekanpää

Puh. 0400-785 844

Veljekset Jolma Ky
Kolarintie 19 C, 95700 Pello

Puh. 040-532 1912

Kolarin kunta
www.kolari.fi
Puh. 0400 107 070

PELLO
Puh. 044 788 4977

YLITORNIO
Puh. 044 788 4983

Ullan kauppa
Puh. 016 571 082

Pirkon kenkä
Puh. 016 571 136
Alkkulanraitti 60
95600 Ylitornio

Lomakeskus Seita
Tiurajäventie 36 A,

Äkäslompolo
Puh. 016 569 211

www.seitahotelli.fi

Ahdinkuja 1,
95970 Äkäslompolo
Puh. 016 510 3300

info@destinationlapland.com
www.destinationlapland.com
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Pirkon kenkä
Puh. 016 571 136
Alkkulanraitti 60
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95970 Äkäslompolo
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info@destinationlapland.com
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Hyvää Joulua!

Graanin liikekeskus, Mikkeli 
puh. 010 396 7300

Kitereentie 1 52300 Ristiina
puh. 015 661 603 | S-posti mikko.seppanen@k-market.com
www.facebook.com/KMarketRistiina

Tili-Hamina Oy
Isoympyränkatu 17

49400 Hamina
Puh. 040 140 9347

Oy Rakennuspartio
Helsingintie 1 A 24, 49460 Hamina

Puh. 020 792 8815
www.rakennuspartio.fi

Isännöinti 
Hillo Oy ISA AIT

Helsingintie 1 A, Hamina
Puh. 05 340 2400

www.isannointihillooy.fi

Merikuriiri Oy -
Ltd Sea Courier 

Punkkilantie 16, 48930 Kotka 
Puh.  0400 595555

Kauppakadun  
Kukkapuoti

Kauppakatu 2, 48100 Kotka
Puh. 05-212 822

www.haminankeskusapteekki.fi

VARATTU

Helsinki ja Etelä-Suomi 

RATKAISUT KAIKKIIN 
LOGISTISIIN TARPEISIIN

www.rahtikeskus.fi

Runskin Pesu ja
Ompelupalvelut oy

kaijanpesu@kolumbus.fi
www.pesujaompelupalvelut.fi

Runeberginkatu 59, 00260 Helsinki
Vesi- ja kemiallinen pesu,  

matto- ja nahkapesut
Noutopalvelu 040 502 2300

Sähköinsinööritoimisto 
Delta-KN Oy 

Ruosilantie 14 B, 0039 Helsinki 
Puh. 010 820 3400, www.delta-kn.fi

Maanrakennus
Lindqvist Oy

Uus Porvoontie 1623, 01190 Box
Puh. 0400-481 024

Fysikaalinen Hoitolaitos
Söder Fysio Oy

Amiraalintie 6, 01150 Söderkulla
Puh. 09-2722 070

Jalkahoitola
Tuulikki

Tuusantie 1, 03100 Nummela
Puh. 09-223 6686

Pusulan Kukka ja
Hautaustoimisto

Itävuori Ky
Sentraalitie 7, 03850 Pusula

Puh. 09-2266 112

Insinööritoimisto
Ketema Oy

Santaniitynkatu 4 A, 04250 Kerava
Puh. 09-2428 800
www.ketema.fi

Tuusulan L-kone
Rantakulmantie 366, 05450 Nukari

Puh. 050-587 1094
www.tuusulanl-kone.fi

Lohjan Autohuolto Oy
Levysepäntie 4, 08150 Lohja

Puh. 019-425 1781
www.lohjanautohuolto.fi

LVI-Center
Auhtola Oy

Työpajatie 22, 06150 Porvoo
Puh. 020 7890 630

COLORTEAM OY
Svetsarvägen 6, 10300 Karis

Tel. 019-230 646

Sammatin 
Maanrakennus Oy

SAMMATTI

Hyvää Joulua 
Karjaalta!

Erikoisvalu Oy
Kartanonlenkki 51
04680 Hirvivaara

Puh. 019-689 3311

Liikenne Satuli Oy
Vihti • Puh. 09-222 2442
www.liikennesatuli.fi

satuli@liikennesatuli.fi

Sipoon Apteekki
Iso Kylätie 20, 04130 Sipoo

Puh. 09-274 7960

Kajote
KAAPELI
www.kajote.fi

Taxiline
Inva- ja ryhmäkuljetukset  

Espoo - Kirkkonummi-  
Kauniainen - Helsinki

Puh. 0400-228212

Kaukoilantie 8 C, 03100 Nummela
Puh. 010 439 4300 • www.kahvimaanauto.fi
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Marttilan Kortteeri
Puskantie 4

Seinäjoki

Seinäjoki 

 

www.osmatic.fi

Kalatukku E. Eriksson 
Helsinki

Restanordic
Maamiehenkatu 4

Seinäjoki

Häme 

HISTEC OY
www.maalaamohistec.com

Kuljetus Haiko Oy 
Heinämaantie 976
16330 Heinämaa

Puh. 0400-716 950
0400-499 706

Varattu

TAKSI
ILKKA EEROLA
IITTALA • Puh. 0400-644 996
3 autoa + (2 invavarustein)

Finlandia Uistin Oy
Kalkkistentie 274, 17240 Kalkkinen

Puh. 0400-710 636
www.nilsmaster.fi

Lahden Hautauspalvelu
Rauhankatu 20, 15100 Lahti 

Puh. 03-7522 246
www.hautauspalvelu.fi

Vikstenin
Taimisto Oy

Tammela
www.vikstenintaimisto.fi

Rautarakenne
Lehtinen

PIRKKALA
www.rautarakennelehtinen.fi

LSV-Sementtivalimo Oy
Kurikkamäentie 27,

30420 Forssa
Puh. 050-521 2583

www.pyorajaurheilu.fi

Ark. 7-19, la 8-16, su 9-16

www.taksitampere.fi

www.mitek.fi

Muu Suomi 

Leipomo/Myymälä
Jyskän Hovileipurit Ky
Vaajakoskentie 144, Jyskä

Puh. 040-961 7539

Kuljetusliike
J. Mäihäniemi

Vilppula
Puh. 050-590 2645

TORNION SEURAKUNTA

www.elcool.fi
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Tukijat 

Rusthåll-Kartano 
Wanha Peltola

Mieluantie 86 52300 Ristiina
info@wanhapeltola.fi 
www.wanhapeltola.fi

Ristiinan Apteekki
Brahentie 16 52300 Ristiina 

puh. 015-740 7700 
apteekki@ristiinanapteekki.fi

Kaarisilta ry  
Taide- ja toimintakeskus, 
Nastola, www.kaarisilta.fi 

Jämsänkosken
Kuntoutus Oy  

Koivutie 5 C 14
42300 Jämsänkoski
Puh. 014-747 445

Veljekset Ala-Talkkari
Hellanmaantie 619, 62130 

Lapua

Törnävän Apteekki 
Törnävänkatu 20,
60200 Seinäjoki 

Alterna  
Consulting Oy

konsultointia ja työnohjausta
alterna@luukku.com

Aimo Täräys
aimosarjakuva.wordpress.com

INVATAKSI
Roope Kokko

Helsinki, Puh. 044 404 3074

Erikoislääkintä- 
voimistelija 
Jouni Varis

Finlead Oy

Helsingin Hautaustoimisto
09-387 7659/päivystys 24 h

www.helsinginhautaustoimisto.fi

Ivalon Apteekki 
Puh. 010 2817 215

Saarijärven  
Päätytuote Oy

Sara-ahontie 5, 43100 
Saarijärvi

Lahden Autokulma
Vaihtoautojen

erikoisliike

Taipalsaaren
seurakunta

www.taipalsaarenseurakunta.fi

Seinäjoen  
fysikaalinen hoitolaitos
Kalevankatu 25, 60100 Seinäjoki

Sarkun Huusholliapu
Metsäkanervantie 2, 14820 Tuulos

Puh. 050-4355 551
www.sarkunhuusholliapu.com

Pohjanmaan  
Rapu ja Riista Tmi

Seinäjoentie 1222, 61120 Louko
0400-870026

 Pohjois-Savo ja Karjala 

Kuljetus
Matti Luostarinen 

Kauppamäentie 22, 74230 Salahmi 
Puh. 040-561 0381

Isännöitsijätoimisto 
Pekka Kuparinen Oy 

Malminkatu 5 B, 80100 Jouesuu 
Puh. 013-222 350, 050-5255 578

Keski-Karjalan 
Hoivapalvelut Oy 

Kitee 
Puh. 050 531 9500

- Maansiirtoa ja soramurske-
lajikkeiden myyntiä - 

MAANSIIRTO JA SORALIIKE

M. Levy Oy
 

Tiaisenkatu 34, 80200 Joensuu
Puh. 0400-375 838
www.mlevy.fi

Puhelin 010 423 7720
Faksi 010 123 104

keskusapteekki.joensuu@apteekit.net

Kauppakatu 29
80100 Joensuu
www.apteekit.net

Puistotie 9 
72400 Pielavesi 

Puh. 020 7924 778 
www.leipomopuustelli.com

Hyvää Joulua!
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Varsinais-Suomen aivovammayhdistys 
leireili Sinapissa

Kahta en vaihda! Toinen 
on Turun Sinappi ja  
toinen on... ehkäpä 
se perinteinen risteily 
sitten taas joskus ke-
väämmällä!

TOIMINTAA

Saimme Turun Sinapissa kaikki huo-
neet täyteen järjestäessämme leirin. 
Mukaan ilmoittautui 46 ihmistä, joista 4 
oli vapaaehtoistyöntekijöitä. Seurakun-
nan puolesta mukana oli vetäjä Helvin 
lisäksi neljä reipasta vapaaehtoista aut-
tamassa leirillä. Lisäksi mukana joukko 
muita työntekijöitä sekä esiintyjiä, eli 
meitä kävi siellä lähes 60 henkilöä!

On aina suuri haaste saada ihmisiä 
mukaan tapahtumiin, kerta toisensa 
jälkeen. Ja varsinkin kun meillä on aika 
haastava ryhmä, aivovamma kun ei näy 
aina päällepäin. Monta erilaista viestiä 
saadaan lähettää tapahtumista ja ve-
täjien pitää itse olla aktiivisia. Suunni-
telmissa on 4 - 6.9.2015 jo neljäs leiri. 
Joka paikassa aina karsitaan menoja, 
mutta yritämme suunnitella taas vapaa-

Eka päivä Sinapissa, 
aurinko paistoi, pur-
jevene lipui takana 
meressä...

Lipun nosta ja lasku kuuluvat 
leirin ohjelmaan. PIrjo (Saa-
riska) suoritti aamunavauksen 
ja vähän ”liikutti” meitä, tässä 
lopuksi jokainen halaa itseään, 
”Hyvä Minä”...

Vetäjien palaveri päivittäin. Meillä oli tosi hyvä porukka, yritimme kaikki parhaamme, 
vaikka välillä tuli päällekkäisyyksiä, yllättäviä tilanteita, joille emme voineet mitään. 
Monella leiriläisellä oli lisäksi vielä omat avustajat, mitkä helpottivat suuresti meidän 
vapaaehtoisten avustajien työtä, iso Kiitos myös heille. 
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ehtoisvoimin ja resurssiemme puitteis-
sa entistä paremman leiriviikonlopun 
ensi vuodeksi.  

Leiriin kuului päivittäin aamupala, 
lounas, kahvit, päivällinen ja iltapala. 
Ruoka oli hyvää ja sitä oli riittävästi. 
Kaikki rajoitukset otettu huomioon. Päi-
vä alkoi aamulenkillä ja myös iltalenkki 
kuului ohjelmaan. Iltaisin klo 22.00 alkoi 
hiljaisuus, eikä käytävillä saanut meluta. 

Askartelut ovat olleet Sinapissa aina 
erittäin suosittuja. Seurakunnassa on 
taitavia opettajia, ja jopa miehet ovat 
olleet innostuneita askartelemaan. 
Ohjelmassa oli myös laulua, lehtien 
lukua, uimista, saunomista, pelejä ja 

keskusteluryhmiä. Leirillä esiintyi tälläkin 
kerralla yhdistyksen omia taitajia, esiin-
tyvä taiteilija ja seurakunnan puolelta oli 
laulattaja. Meillä oli käytössä yhteisten 
ohjelmien aikana iso, kaunis kappeli, 
jonka yksi seinä on ikkunaa. Siitä avau-
tui upea merimaisema.

Ohjelmiin osallistuminen on aina va-
paaehtoista, eli jos siltä tuntuu, että uni 
maittaisi mieluummin, voi hyvillä mielin 
jäädä lepäämään. 

Kiitos kaikille jotka olitte mukana ja 
jaksamista siellä arjessa meille kaikille!

 Marita, 
yksi leirin vapaaehtoisista <3 

Kuva sunn HP:lta, 
Jukalla aina kosket-
tavia, ajankohtaisia, 
herkistäviä  sanoja 
meille kuuntelijoille. 
Alttarikukat poimittu 
aamulenkillä kovassa 
sateessa...

Tässä Pirjo P ja Kaija-riitta soittavat ja 
laulavat, tosi kaunista. Myös Anne-Mari 
esiintyi, hän tekee tosi hyviä erilaisia juttu-
ja myös yhteisiin illanviettoihin...

Petri soittaa ja laulattaa, tässä menossa 
”Huopikkaat, huopikkaat”, kaikille tuttu 
reipas ralli. Itse olen kuvaamassa ulko-
vaatteet päällä, olen lähdössä ohjelmassa 
merkitylle iltalenkille, ainoa kerta kun 
”sain” mennä yksin...

Päivä aloitettiin aamusta puheenjoh-
tajan johdolla. Puheenjohtaja-Markku 
saapui paikalle ruohonleikkuri muka-
naan ja niin piha siistiytyi päivän rientoi-
hin. Paula laittoi perunoita kiehumaan 
ja laitteli pöytään ruokatarvikkeita, joita 
Mauno kantoi autosta. Mauno ideoi 
samalla irrallaan olevasta laiturista 
invaluiskan.

Kutsu kuului, että kello 12.00 aloite-
taan päivän vietto. Anneli ja Alpo tulivat 
mukanaan kaksi kanisterillista vettä, 
koska he tiesivät, ettei majalla vettä 

hanasta tule. Päivä aloitettiin ruokailulla.
Olimme kuin partioleirillä, ei ollut 

kaikki valmiina, ei wc:tä ei vettä hanas-
ta, mutta toimeen tultiin ja tunnelma oli 
mukava.

Takkatuli lämmitti ja ilahdutti ja tarjo-
si hiilloksen makkaran paistajille. Hyvä, 
tilava sauna tarjosi makoisat löylyt, ja 
jotkut jopa pulahtivat lammessa.

Sieniaika oli parhaillaan ja jotkut pii-
pahtivat metsikössä etsimässä sieniä. 

Etelä-Pohjanmaan  
Aivovammayhdistyksen  
väki Varolassa
Elokuun viimeisenä lauantaina olimme 
viettämässä syyspäivää Varolan majalla 
Alavudella. Paikka on rauhallinen. Se 
sijaitsee metsikössä, lammen rannalla.

Saalistakin saivat.
Liikuntavastaavamme Jyrki kehotti 

porukat ulos ja ohjasi jumppatuokion. 
Siis kuvassa näkyvät hahmot eivät ole 
sammakoita takana näkyvästä lam-
mesta, vaan jumppatuokioon innolla 
osallistuvaa yhdistyksen väkeä.

Ja meillä kaikilla oli niin mukavaa…

Teksti: Paula Pentimäki
Kuva: Mauno Makkonen 



32   Aivoitus 4/14

Päijät-Hämeen avyssa kuultiin kes-
kussairaalan aivovammapoliklinikan 
vastuulääkärin, neurologi Jukka Puus-
tisen esitelmä aivovammoista, niiden 
hoidosta, kuntoutuksesta sekä järjes-
telmästä, joka näihin kaikkiin vaikuttaa. 
Kuulemaan kokoontui toistakymmentä 
jäsentä.

Puustinen kertoi myös toimineensa 
viime kevättalvesta alkaen PHKS:n 
aivovammapolilla. Hän kuvasi olevansa 
edelleen hieman hämillään aivovam- 
mojen erityisyyden kanssa. – Aivo- 

vammoihin liittyy niin paljon sellaista 
mitä ei ole ihan helppo ymmärtää, 
kuvasi Jukka Puustinen työnsä vaati-
muksia. P-H avylaisille oli ilo tutustua 
uuteen aivovammatyön ammattilai-
seen. 

Tapaamisessa nousi esiin tärkeä 
asia: lapsuudessa aivovamman saa-
neet ovat ihmisryhmänä oleellisessa 
määrin eri tilanteessa kuin aikuisena 
vammautuneet. He ovat eläneet suu-
rimman osan elämästään vammautu-
neina. Kun aikuisella vaikuttaa vam-

mautumista edeltänyt persoonallisuus 
kaikkine ominaisuuksineen, kasvavat 
lapsena vammautuneet vammansa 
kanssa omanlaisikseen persooniksi. 
Tämän vuoksi lapsena vammautuneille 
kaivataan omaa vertaisryhmää. 

Teksti: Sirkku Lindstam,  
kuvat: Sirkku Lindstam ja 

Samppa Perkiö

TOIMINTAA

Syyskuussa Aivovammaliitto ja Kymenlaakson aivovammayh-
distys tekivät täsmäiskun Lappeenranta-Imatra-seudulle. Tuol-
loin paikkakunnalla järjestettiin Hyvinvoinnin messut, joissa yli  
150 messukävijää pääsi keskustelemaan aivovamma-aiheesta. 
Ennaltaehkäisyä koskeva kysymyslappunen innosti monet 
pohtimaan mistä tapaturmista aivovamman todennäköisimmin 
tulee. Kysymyslappusten täyttäneitä palkittiin Aivovammaliiton-
heijastimilla. 

Messuviikonlopun jälkeen järjestettiin Lappeenrannan 
keskussairaalalla asiantuntijaluento. Luennoitsija PsT Sanna 
Koskinen Helsingin yliopistolta luennoi aiheella: ”Aivovamma – 
näkökumia selviytymiseen, kuntoutumiseen ja elämänlaatuun”. 
Koskinen korosti luennossaan että keskeisimpiä haasteita aivo-
vammoissa on vamman tunnistaminen ja sen ymmärtäminen. 
Luennossa pureuduttiinkin näihin teemoihin mielenkiintoisella ja 
mukaansatempaavalla otteella. Iloksemme luennolle kokoontui 
viitisen kymmentä asiasta kiinnostunutta kuulijaa. Useat heistä 
ovat myös jatkaneen lokakuussa Lappeenrannassa käynnisty-
neessä toimintaryhmässä. Tervetuloa mukaan! 

Teksti ja kuva: Heidi Kokko

Aivovammat esillä Etelä-Karjalassa

Neurologi Jukka Puustisen puheilla

Päijät-Hämeen avylaiset 
kuuntelivat tarkasti neu-
rologi Jukka Puustista.
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Yhdeksän aivovammayhdistysläistä kävi lokakuussa Kansal-
listeatterissa katsomassa näytöksen ”Ovista ja ikkunoista”. Se 
oli mielenkiintoinen tarina siitä, mitä ihmiselle tapahtuu hänen 
saadessaan yllättäen määrättömästi rahaa. Se herätti meissä 
ajatuksia omasta taloudestamme huolehtimiseen tai siitä valit-
tamiseen vain kohtuudella.

Teatterinäytös oli päivällä, minkä jälkeen menimme yhdes-
sä juttelemaan päivällisen ääreen cafe Caisaan, kaupungin 
ainoaan kurdilaiseen ravintolaan. Olipa mielenkiintoista vaihtaa 
ajatuksia meille kaikille niin tutusta asiasta.

Teksti: Ulla Reiterä-Paajanen 
Kuva: Hannu Paajanen

Yhdistys teki syysretken Turussa Aurajoen 
rannalla sijaitsevaan Sibelius-museoon. 
Sibelius-museo on perustettu v.1926 ja se on 
avattu nykyisellä nimellään vuonna 1949. Vielä 
eläessään itse Jean Sibelius (1865–1957) on 
antanut nimeen käyttöluvan. Saimme Sibelius-
museon erittäin asiantuntevan oppaan, Aatu 
Pyyn, kertomana kattavan tarinan siitä miten 
Jean Sibelius eli ja sävelsi. Sibeliuksen kah-
deksas sinfonia on edelleen hämärän peitossa. 
Tuliko se koskaan valmiiksi? Ainakaan sitä ei 
ole julkaistu. 

Sibeliuksen soitinmuseoon jokainen sai 
tutustua omaan tahtiinsa Sibelius-esittelyn 
jälkeen, jonka aikana taustalla soi Sibeliuksen 
Finlandia-sävelruno. 

Retken päätteeksi siirryimme viereiseen 
rakennukseen lounastamaan ravintola Hus 
Lindmaniin. Sibelius-museo oli nykyisen ravin-
tolarakennuksen Sibelius-salissa aina vuoteen 
1965, jonka jälkeen se siirtyi Sibelius-museon 
juuri valmistuneeseen nykyiseen rakennukseen.

Risto Savolainen 

Varsinais-Suomen Aivovammayhdistys ry • PL 115, 20101 Turku • 044 314 4838 • www.vsavy.fi / info@vsavy.fi 

Avylaiset teatteriretkellä

Varsinais-Suomen Aivovammayhdistyksen syysretki

Sibelius-museo Turussa
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Aivovammayhdistys ry
www.aivovammayhdistys.com

Yhteyshenkilöt:  
Puheenjohtaja Matti Vartiainen,  
050 585 3884,  
vmvartiainen@hotmail.com

Rahastonhoitaja Jenna Leppelmeier, 
aivovammayhdistys@gmail.com

Jos haluat tiedotteita sähköpostitse, 
ilmoita sähköpostiosoite Avyn gmailiin.

Helsinki – Espoo – Vantaa
Käy kurkkaamassa lisätietoja  
www.aivovammayhdistys.com tai  
sähköpostitse osoitteesta  
aivovammayhdistys@gmail.com

Pikkujoulut
Tänä vuonna pikkujoulut järjestetään 
to 18.12 klo 18-21 Villa Kivessä (os. 
Linnunlauluntie 7). Tarjolla pikkujoulu-
purtavaa. Ohjelmassa musiikkia. Ha-
lutessaan jäsenet voivat myös esittää 
omaa ohjelmaa. Tilaisuuteen mahtuu 
60 henkeä. Ilmoittautumiset pyydetään 
11.12 mennessä Avyn sähköpostiin. 
Tervetuloa mukaan! 

Tanssia ja liikettä -ryhmässä  
avoimia paikkoja
Tanssi- ja liiketerapeuttiopiskelijan oh-
jaama suosittu liikuntaryhmä kokoontuu 
Pikku-Huopalahdessa keskiviikkoisin 
klo10-11. Lisätietoja: 
aivovammayhdistys@gmail.com. 

Kulttuuriryhmä 
Vierailuja teatteriin, museoihin, näytte-
lyihin, kaikenlaisiin kulttuuririentoihin! 
Tapaamisista tiedotetaan aina erikseen 
www.aivovammayhdistys.com tai säh-
köpostitse.
Avoin keilausryhmä kokoontuu joka 
torstai klo 14 – 15 Helsinginkadun 
keilahallissa.

Avoin retkiryhmä: tarkoituksena 

vierailla eri nähtävyyksissä ympäri 
pääkaupunkiseutua. Yhteyshenkilönä 
Riitta Hätinen. 

Avoin pelailuryhmä: eri kortti- ja 
lautapelien pelailua ja rentoa yhdessä-
oloa. Kokoontuminen joka kuukauden 
2. keskiviikko klo 15-17 Ejy-talolla. 
Yhteyshenkilö Hannele Manner, puh. 
045 848 7710. 

Nuorten avoin vertaisryhmä 
kokoontuu aina kuun ensimmäisenä 
tiistaina kello 19.00, os. Kumpulantie 
1A. Ryhmän vetäjä: Sara, ssara.huitti-
nen@gmail.com 

Omaisten avoin vertaisryhmä  
kokoontuu joka kuukauden 1. torstai 
Aivovammaliiton tiloissa Pasilassa, osoi-
te Kumpulantie 1 A, 2.krs klo 17-19. 
HUOM! Syksyn ensimmäinen kokoon-
tuminen poikkeuksellisesti 11.9.2014. Ei 
tarvitse ilmoittautua erikseen.

Avy pyrkii tehostamaan sähköistä 
viestintää. Jos haluat saada jatkossa 
tietoa yhdistyksen toiminnasta sähkö-
postitse, lähetä meille sähköpostiosoit-
teesi osoitteeseen aivovammayhdis-
tys@gmail.com.

 Porvoo 
 
Tapaamme aina parillisina maanantaina 
kello 10-12 Porvoon Suomalaisen seu-
rakunnan kokoustiloissa, seurakunta-
kodilla Lundinkatu 5, ylinkerros (missä 
on kappeli).

Yhteyshenkilö:
Pia Kutvonen, 0505449103, piiu@iki.fi

Hyvinkää
Kokoonnumme aina kuukauden ensim-
mäisenä tiistaina klo 14-16 järjestötalo 
Onnensillassa, Siltakatu 6 Hyvinkää 
(rautatieaseman läheisyydessä). 

Kevään ohjelma
13.1. Tulevaa toimintaa

3.2. Suolahuoneen pitäjät tulevat ker-
tomaan toiminnastaan 
3.3. Keilaaminen+kahvittelu
7.4. Tallinnan risteily?
5.5. Nyyttikestit

Yhteyshenkilöt:
Sanna Sarja, p. 050 331 3081, 
sannasarja@luukku.com
Kari Sarja, p. 045-8063006

Tampere 
Tampereen seudun toimintaryhmä 
kokoontuu jokaisen kuukauden 2. 
torstaina klo 17.30 – 19.30. Kokous-
paikkana on Pellervonkatu 9. 

Yhteyshenkilö: 
Kari-Pekka Rauhala, 050 590 7229, 
karipekka.rauhala@gmail.com

Tampereen nuoret- ja nuoret aikuiset
Tampereella on syyskuussa 2014 
aloittanut uusi toimintaryhmä, joka on 
suunnattu aivovammautuneille nuorille 
ja nuorille aikuisille.

Ryhmä kokoontuu aina kuukauden 
ensimmäisenä tiistaina klo 17:50-20 
Osoite: Pellervonkatu 9. Kokoontu-
mispäivät: 13.1. (poikkeus loppiaisen 
takia), 3.2., 3.3., 7.4., 5.5. ja 2.6.  

Lisätietoja: 
avynuoretpir@suomi24.fi tai Faceboo-
kin ryhmästä "AVY:n nuorten aikuisten 
vertaistukiryhmä - Pirkanmaa".

Kuopio
Kuopion seudun toimintaryhmä 
kokoontuu aina kuukauden ensimmäi-
senä maanantaina klo 14:00-16:00 
Tukipilarissa (os. Tulliportinkatu 52, 
sisäänkäynti pihan puolelta.) 

Yhteyshenkilö:
Jouni Vinska, p.050 565 9022, 
jonex.konex@gmail.com

Yhdistyspalsta
Aivovammayhdistykset järjestävät toimintaa eri puolilla Suomea. 
Tervetuloa mukaan! Saat lisätietoja kunkin yhdistyksen kotisivuilta 
tai ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöön.

Yhdistykset löytyvät myös Aivovammaliiton kotisivuilta:
www.aivovammaliitto.fi/toimintaa/yhdistykset/

Seuraavan yhdistyspalstan tiedot toimitetaan 31.1.2015 mennessä  
järjestösuunnittelija Heidi Kokolle heidi.kokko@aivovammaliitto.fi / 050 306 4181.



34   Aivoitus 4/14 Aivoitus 4/14   35   YHdISTYKSET TOIMIVAT

Toimintaryhmä kuukauden toinen 
tiistai klo 16:00-17:30. 

Omaisten vertaistukiryhmä kuukau-
den kolmas tiistai klo 17:30, vetäjänä 
sairaanhoitaja Tarja Juntunen

Nuorten Messi (n.18-35v) Kuukau-
den viimeinen torstai klo 15:00-16:00 
Toimintakeitaalla.  
Ota yhteyttä Karoliina Kaarnakoskeen 
karoliinakaarnakoski@hotmail.com

Kirjapiiri kokoontuu kerran kuussa, 
kysy ajat Sanna Välilä 044 940 5197 
Sanna.valila@gmail.com, vetäjänä Eija 
Kiiskinen

Seuraa toimintaa:
Facebook.com/Keski-Suomen  
aivovammayhdistys
www.aivovammaliitto.fi/toimintaa/ 
yhdistykset
www.toimintakeidas.fi/ks-aivovam-
mayhdistys-2/

äänekoski
Paikkana on Toimintakeidas Oy, Torika-
tu 2, Äänekoski (esteetön pääsy)

Toimintaryhmä kuukauden ensimmäi-
nen tiistai klo 14:30-16:00

Omaisten ryhmä kuukauden kolmas 
tiistai klo 15:00-16:00.

Ryhmien vetäjänä Sanna Kukkonen 
040 700 4829, 
sanna.kukkonen@toimintakeidas.fi

Kymenlaakson avy ry

Yhteyshenkilöt: 
Puheenjohtaja Maija Sänkiaho 
puh. 040-513 5605 
maija.sankiaho@gmail.com 

Sihteeri Venla Sänkiaho 
puh. 0400-945 606 
venla.sankiaho@gmail.com

Kouvola
Vertaistukea toimintaryhmästä!
Uusi ryhmä käynnistyy. Tule mukaan ke 
4.2. klo 12-14 Veturiin (os. Kauppamie-
henkatu 4). Ryhmä kokoontuu kuukau-
sittain koko kevään ajan. Ota yhteyttä 

Yhteyshenkilö:
Tiina Eklund 
puh 044 203 6055, turre@gmail.com.

Yhdistyksemme on nyt Facebookis-
sa, käypä kurkkaamassa.

Lappeenranta
Ryhmä kokoontuu kuukauden ensim-
mäisenä tiistaina klo 17.00.  Paikka on 
Kuntoutuspoliklinikka, Valto Käkelän 
katu 3 D. Kokoontumispäivät: 13.1. 
(poikkeus loppiaisen takia), 3.2., 3.3., 
7.4., 5.5. ja 2.6. 

Yhteyshenkilö:
Sini-Tuuli Siponkoski, 040 139 0402
sini-tuuli.siponkoski@eksote.fi

Kotka
Oletko kiinnostunut ryhmän käyn-
nistämisestä? Ota yhteyttä Maijaan, 
yhteystiedot yllä. 

Oulun seudun avy ry 

Yhteyshenkilöt:
Puheenjohtaja: Sari Mäkitalo  
p. 044 217 8505  
sari.makitalo1@gmail.com

Tiedottaja: Jaana Vähänikkilä  
p. 050 572 9173  
jaana.vahanikkila@gmail.com

Liikuntavastaava: Mika Raudasoja  
p. 040 352 5896  
MiRauda67@gmail.com

Nuorisovastaava: Elina Paalanen,  
elina.paalanen@gmail.com 

Oulun Seudun Aivovammayhdistyk-
sellä on omat sivut Facebookissa.

Oulu
Jäsentapaamiset avoimena vertaisryh-
mänä kuukauden viimeisenä keskiviik-
kona klo 12 – 15.00 os. Töllintie 38, 
Kastellin seurakunnan Pappilan kamari. 
Tammikuun 28. päivänä vietämme ava-
jaisia pienen purtavan kera ja suunnit-
telemme kevään toimintaa. 

Kevään tapaamiset: 
28.1., 25.2., 25.3., 29.4. ja 27.5.

Tiedustelut: Eila Sääskö p. 040 765 
6989 / eila.saasko@gmail.com

Helmikuu
Keskiviikkona 18.2. klo 12.00 opastet-
tu kirjastokierros Oulun pääkirjastoon 
os. Kaarlenväylä 3. Kokoonnumme 
kirjaston ala-aulaan.

Nuorten aikuisten ryhmä
Tule mukaan keskustelemaan, pelaa-
maan ja nauttimaan hyvästä seurasta. 
Tarjolla myös pientä purtavaa ja kahvia 
/ teetä. Ryhmän toiveiden mukaan 

Joensuu
Joensuun toimintaryhmä - Lohkot-
tomat kokoontuu joka kuukauden 
ensimmäinen tiistai Kotilahden Kotikar-
tanoyhdistys ry:n tiloissa, (Kartanotie 9) 
klo 14 alkaen. 

Yhteyshenkilö:
Usi Riikonen, 050 541 4180,
lohkottomat@gmail.com

Outokumpu
Outokummun ryhmä kokoontuu 
parillisilla viikoilla tiistaisin kello 18.00 
os. Työmiehenkatu 11, kerhohuone 
(esteetön kulku).

Yhteyshenkilö:
Niina Hottinen, 0445751652, 
hottiska87@luukku.com

Etelä-Pohjanmaan avy ry
epavy.yhdistysavain.fi

Yhteyshenkilö:  
Puheenjohtaja Markku Onnela,  
p. 040 910 1112,  
onnela.make@gmail.com 

Seinäjoki
Kokoonnutaan Seinäjoen Järjestötalolla 
(Kauppakatu 1, 2. kerros) joka kuukau-
den ensimmäisenä torstaina alkaen klo 
17.00. Lisätietoja Onnelan Markulta, 
yhteystiedot yllä.

  Vaasa

Vaasan toimintaryhmä kokoontuu Filan-
tropia Centerissä (Vaasanpuistikko 17, 
9 krs.) joka kuukauden toinen keskiviik-
ko alkaen klo 13.00.

Yhteyshenkilö:
Arja Wallenius puh. 050 5185 624 
 

Keski-Suomen avy ry
www.toimintakeidas.fi/ 

KS-aivovammayhdistys/

Yhteyshenkilö:
Tiedustelut Sanna Välilä
Sanna.valila@gmail.com 044 940 5197
 
Puheenjohtaja 1.1.2015 alkaen
Jyrki Ahlgren 0505759068 
jyrki.ahlgren@luukku.com

Jyväskylä
Paikkana on Toimintakeidas Oy, Kaup-
pakatu 39 A, 3 krs, Jyväskylä (esteetön 
pääsy)
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voimme käydä esim. keilaamassa. 
Ryhmän kokoontumisajoista ja –pai-
kasta saat tietoa Janilta ja Elinalta.
Tiedustelut: Jani Visuri  
visurijani@gmail.com ja Elina Paalanen 
elina.paalanen@gmail.com

Liikuntaryhmä
Bocciaa pelataan Oulun Urheilutalolla 
perjantaisin klo 13.30 – 15.00. Syksyn 
viimeinen boccia 19.12.2014. Liikun-
taryhmä aloittaa joulutaon jälkeen pe-
laamisen 9.1.2015. Kevään omavastuu 
salin vuokrasta on 15 €/jäsen ja 20 €/
ei-jäsen tai 2 €/kerta. 
Tiedustelut: liikuntavastaava  
Mika Raudasoja p. 040 352 5896 / 
MiRauda67@gmail.com 

Kemi
Ryhmä kokoontuu säännöllisen 
epäsäännöllisesti. Ota yhteyttä Tiina-
Mariaan.

Yhteyshenkilö: 
Tiina-Maria Pohjanen 
p. 0400 197 408 / 
tiina.pohjanen@gmail.com

rovaniemi
Kevään aikana luvassa monenlaista 
toimintaa. Lisätietoja Eveltä. 

14.1.  (Ke) Lautapelejä! klo: 18 – 20 
Ounasvaaran yläasteella  
(os. Poropolku 4)
12.2. (To) Teatteri tai Elokuva (ilmoite-
taan tarkemmin)
11.3.  (Ke) Mietinnässä
15.4.  (Ke) Pilkkiminen / Norvajärvi
13.5.  (Ke) Ruokailu / Pohjanhovi
Yhteyshenkilö: Eve Meltaus, eve@
hifikonex.fi

Ylivieska
Yhteyshenkilö:
Asto Myllylä  p. 0505530606

Ryhmä kokoontuu kuukauden kolman-
tena maanantaina klo 18 Centriassa 
(os. Vierimaantie 7). 

Päijät-Hämeen avy ry

Yhteyshenkilöt:
Puheenjohtaja Kari Vainio
sari@sarivainio.com
040 828 0906 

Liisa Ruhkala p. 0400 850 076
liisa.ruhkala@hotmail.fi

YHdISTYKSET TOIMIVAT

Lahti
Keilaus:
Lahden Keilahalli Launeenkatu 5.
Tiistai 13.1.2015 klo 16
Tiistai 3.2. klo 16
Tiistai 3.3. klo 16

Jäsentapaamiset:
Lahden Invakeskus, Hämeenkatu 26 A 
3 kerros.

Tiistai 13.1.2015 klo 17.30

Tiistai 3.2. klo 17.30, Aivovammaliiton 
toiminnanjohtaja Anne Porthén kertoo 
liiton kuulumisia

Tiistai 3.3. klo 17.30 Vuosikokous

Nuorten toimintaryhmä
Tiedustele nuorten ryhmän kokoontu-
misajat nuorisovastaava Eevalta,  
p. 044 535 8123

Hämeenlinna
Yhteyshenkilö:
Tiedustele ryhmän kokoontumisajat 
Jaana Liukoselta,  p. 0400 768 132

Satakunnan avy ry
yhdistyksen kotisivu: google:  

Satakunnan Aivovammayhdistys ry

Yhteyshenkilö:  
Markku Jantunen pj.  
p. 045 677 6193,  
satakunnan.aivovammayhdistys@ 
dnainternet.net

Pori
Joulukuu
Pikkujoulut 12.12 Kokkikaksikossa, 
Peltotie 39b, 28400 Ulvila,
hinta jäseneltä 10 € ja noin 5 €:n pa-
ketin tuoneet voivat ottaa joululahjan.  
Ilmoittautumiset Seija Kröpille nume-
roon 0440 103620 pe 28.11 mennessä

Tammikuu 
16.1 pihvinpaistokisat Markku Jantu-
sella
27.1 jäsentapaaminen klo 15.30 Porin 
Yhteisökeskuksessa (Isolinnankatu 16)

Helmikuu 
24.2 jäsentapaaminen klo 15.30 Porin 
Yhteisökeskuksessa

Kankaanpää
Jäsentapaamiset kuukauden ensim-
mäisenä keskiviikkona.

Tiedustelut:
Yhteyshenkilö Ninni Uusitalo  
p. 0405 106 717 tai  
Kasevan toiminnanjohtaja  
Milja Mäkinen p. 040 771 7425 /  
Kaseva, Torikatu 9.

Joulukuussa 12.12 yhdistyksen 
pikkujoulut Porin ilmoituksen mukaan 
Ulvilassa.

rauma
Rauman toimintaryhmä AV-Luotsi 
kokoontuu joka kuukauden 1. arkimaa-
nantai klo 18 – 20 Mansikkapaikassa, 
Steniuksenkatu 6.

Tammikuu
12.1 kevään ohjelman suunnittelua
Helmikuu
2.2. Mitä aivoviikolla ?
Maaliskuu
2.3. Pääsiäispuuhastelua

Yhteyshenkilö: Ritva Parjanen
ritvaparjanen60@gmail.com
tai p. 044 995 1212.

Joulukuussa 12.12 yhdistyksen 
pikkujoulut Porin ilmoituksen mukaan 
Ulvilassa
.

Varsinais-Suomen avy ry
www.vsavy.fi

Yhteystiedot:
Varsinais-Suomen Aivovammayhdistys 
ry, PL 115, 20101 Turku
Puhelin: 044 314 4838  
(yhteydenottoihin vastataan)
Sähköposti: info@vsavy.fi

Yhteyshenkilöt:
Risto Savolainen, puheenjohtaja,  
puheenjohtaja.vsavy@gmail.com
Jonne Kurala, sihteeri, 
sihteeri.vsavy@gmail.com
Terje Vainio, taloudenhoitaja, 
talous.vsavy@gmail.com

Tämä palsta täydentää 2 kertaa 
vuodessa ilmestyvää jäsenkirjettä 
myös niille, joilla ei ole mahdollisuut-
ta lukea kotisivujamme netistä.

Turku
Jäseniltoja pidetään syksystä alkaen 
Happy Housessa osoitteessa Ursi-
ninkatu 11, Turku. Joka kuukauden 
ensimmäisenä ja kolmantena tiistaina 
alkaen kello 18. Kevään jäseniltojen 
ohjelma ja päivämäärät löytyvät jäsen-
kirjeestä ja kotisivuiltamme, kevään 
ensimm. ti 20.1.2015.
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Keskusteluryhmät
Turussa kokoontuu vammautuneiden 
läheisten vertaistukiryhmä jäsenillan 
yhteydessä aina kuukauden ensim-
mäisenä tiistaina (Tuula Aallontie p. 
040 720 3371 tai Eija Järveläinen p. 
0400 821 947) sekä vertaistukihen-
kilö vammautuneille on keskusteluja 
varten tavoitettavissa. 
Pirjo Saarinen p. 050 528 6475 ja 
Jonne Kurala, p. 050 492 0487 

Nuorten ryhmä kokoontuu kuukauden 
kolmantena tiistaina ennen jäseniltaa 
klo 16.30–17.45 Vimmassa (Aurakatu 
16). Ryhmän vetäjänä toimivat yhdis-
tyksemme nuorisovastaava Terje Vainio 
(p. 040 565 3737) yhdessä Jonne 
Kuralan (p. 050 492 0487) kanssa.

Jos haluat mukaan tiedotettavien 
joukkoon, niin ilmoita siitä Terjelle tai 
Jonnelle soittamalla. Voit lähettää heille 
myös sähköpostia osoitteeseen nuori-
so.vsavy@gmail.com 

Miesten Karjukerho kokoontuu mo-
nitoimikeskus Happy Housessa aina 
kuukauden ensimmäisenä keskiviikko-
na klo 12.30–14.30. Siellä varmistuu 
aina myös kuukauden toinen tapaami-
nen johonkin sopivaan paikkaan. Jari 
Karjalainen, p. 0400 818 104 tai Risto 
Savolainen, p. 044 314 4838. 

Naisten ryhmä kokoontuu Vilkussa, 
Puutarhakatu 22, myös kuukauden en-
simmäisenä keskiviikkona klo 13.00–
15.00. Siellä varmistuvat myös muut 
kuukauden tapaamiset. Pirjo Saarinen, 
p. 050 528 6475. 

Vertaistukeen liittyvistä asioista voi 
kysyä myös sähköpostitse:
vertaistuki.vsavy@gmail.com

TOIMINNALLISET VErTAISrYHMäT
Liikuntaryhmät
Liikuntaryhmät aivovamman saaneille 
kokoontuvat kerran viikossa torstaisin. 
Ryhmiä on kaksi: tasapainoryhmä ja 
peliryhmä. Tasapainoryhmään osallistu-
villa voi olla apuvälineitäkin, kuten keppi 
tai rollaattori. Peliryhmässä harraste-
taan monipuolista kuntoa kohottavaa 
liikuntaa. Ryhmät toimivat fysiotera-
peutti, kuntoutuksen ohjaaja Annemari 
Pättiniemen johdolla (puh 050 339 
4083).

Liikuntaryhmät kokoontuvat Härkä-
mäen salissa, Rahjekatu 3. Tarkista 
ulkoliikuntakerrat Annemarilta.

Musakerho
Musakerhossa yhdistellään soittoa, 
laulua, runonlausuntaa ja pantomiimia. 
Osa kerholaisista tuottaa ohjelmaa 

MUITA TULEVIA TAPAHTUMIA:
Joulujuhla ti 9.12. alkaen klo 18.00 
Happy Housessa os. Ursininkatu 11. 
Joulupukki on paikalla ja joka lahjan tuo 
(2-3e) niin hän myös lahjan saa. Illan 
aikana on myös arpajaiset.

Ruotsinristeilyä suunnitellaan jälleen 
kevääksi 2015. Tarkemmin jäsenkir-
jeessä. 

Salo
Salon seudun toimintaryhmä kokoon-
tuu joka kuukauden toisena tiistaina klo 
18 Prykin kerhokeskuksessa. Osoite 
on Salmenranta 2, Salo.

Vetäjänä toimii Eija-Leena Vahtermaa, 
puh. (02) 731 5094.

Joulujuhla ti 9.12. klo 18. Tarkista ke-
vään jäseniltojen ohjelma ja päivämää-
rät jäsenkirjeestä tai kotisivuiltamme.

Uusikaupunki
Uudenkaupungin seudun toimintaryh-
mä kokoontuu joka kuukauden toinen 
keskiviikko alkaen klo 17.30 Sakun-
kulman Päiväkeskuksessa osoitteessa 
Zachariasseninkatu 1, Uusikaupunki. 
Toiminnasta tarkemmin jäsenkirjeestä 
ja yhdistyksen nettisivuilta www.vsavy.fi 

Vetäjänä toimii Marketta Hämeenkor-
pi, puh. 050 348 8854 ja marketta@
uusikaupunki.fi

Forssa
Forssan seudun toimintaryhmä ko-
koontuu maanantaina kerran kuukau-
dessa Forssan Ystävän kammarissa 
(Hämeentie 5). 

Forssan toimintaryhmän liikuntaryhmä 
kokoontuu kaksi kertaa kuukaudessa, 
kuukauden 1. ja 3. keskiviikko, Forssan 
Vesihelmessä. 

Ryhmän vetäjänä toimii Tiina Åhlman, 
sposti tiina.ahlman@gmail.com ja  
puh.nro 044 314 4838.  

yhdistyksen kevät- ja joulujuhliin sekä 
musamatineaan, ja osa harjoittelee yh-
teissoittoa omaksi ilokseen. Kerhon ve-
täjinä toimivat Harri Björklund ja Annikki 
Karjalainen. Jos haluat mukaan, ota 
yhteyttä Harriin, puh. 050 597 7478.

Tietokonekerho
Tietokonekerho toimii Risto Savolaisen 
(p. 044 314 4838) johdolla. Kerho ko-
koontuu muutaman jäsenillan yhtey-
dessä  Happy Housessa.

Englannin kielen opintokerho
Englannin kielen opintokerho kokoon-
tuu parillisen viikon keskiviikkona klo 
10–12 Vimmassa. Risto Savolainen,  
p. 044 314 4838 tai Jonne Kurala,  
p. 050 492 0487

Uintiryhmä
Yhdistyksen nuorisovastaavat Terje 
ja Jonne käyvät uimassa Impivaaran 
uimahallissa aina maanantaisin ja 
perjantaisin, kokoontuminen on uima-
hallin aulassa klo 11.00. Uimahallilla on 
mahdollisuus uida, vesijuosta tai käyt-
tää kuntosalia. Terje ja Jonne auttavat 
tarvittaessa esim. kuntosalilaitteiden 
kanssa. Ryhmä kokoontuu omatoimi-
sesti ja omakustanteisesti.

Muut kerhot
Kädentaitopäivä
Happy Housen Kädentaitopäivä on 
keskiviikko. Kädentaidot ovat
jakautuneet kolmeen eri osaan eli 
kädentaitokävelyihin, piirustus- ja 
värityskerhoon sekä askarteluun. 
Ohjaajana Kädentaitokävelyllä ja askar-
telussa toimii Happy Housen päivätoi-
minnanohjaaja Katariina, piirustus- ja 
värityskerhossa vapaaehtoisemme  
Pirjo Peltokangas. Osoite on Ursinin- 
katu 11, Turku.

Kädentaitokävelyllä kävellään keskus-
tan tuntumassa olevaan kohteeseen, 
jossa joku muu on tehnyt jotakin käsin. 
Piirustus- ja värityskerho kokoontuu 
joka kuukauden toinen keskiviikko klo 
13–14.

Askartelussa tehdään helppoja ja yk-
sinkertaisia töitä, jotka pääsääntöisesti 
saadaan yhden kerran aikana valmiiksi. 
Askartelua on pääsääntöisesti joka kuu-
kauden kolmas keskiviikko klo 13.00.

Ajankohtaisin tieto niin Kädentaito- 
päivästä kuin muustakin Happy  
Housen toiminnasta löytyy Happy 
Housesta ja heidän omilta kotisivuiltaan 
www.happyhouseturku.fi.

Toiminnallisista keskustelu- ja ver-
taisryhmistä ja niiden toiminnasta 
tarkempaa tietoa elokuun jäsenkir-
jeestä ja verkkosivuiltamme.

YHdISTYKSET TOIMIVAT
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TOIMINTAA

Joulukuu
Liiton toimisto on suljettuna viikoilla 52 ja 1.

Tammikuu
9.1.  Aivovammaliiton hallitus
31.1.  Aivoitus 1/15 aineistopäivä

Helmikuu
6.2.  Liiton hallitus
6.2.  mennessä haku. Parikurssi aivovammautu- 
 neelle henkilölle ja hänen puolisolleen  
 13. – 17.4. Kurssikeskus Högsand, 
 Hanko.
7.-8.2.  Vertaistukikurssi, Helsinki

Maaliskuu
vko 10  Aivoitus 1/14 ilmestyy
6.3.  Liiton hallitus
6.3.  mennessä haku. Perhekurssi vammautuneel- 
 le henkilölle ja hänen perheelleen 1.-5.6.  
 Piispala, Kannonkoski
10.-16.3.  Kansainvälinen Aivoviikko

Huhtikuu
11.4.  Aivovammaliiton hallitus
11.4.  Aivovammaliiton kevätliittokokous
13. – 17.4.  Parikurssi aivovammautuneelle henkilölle ja hä- 
 nen puolisolle Kurssikeskus Högsand, Hanko. 
24.4.  mennessä haku.  Peruskurssi vammautu- 
 neelle henkilölle ja läheiselle. 10. – 14.8. 
 Piispala, Kannonkoski
25.4.  Aivoitus 2/14 aineistopäivä

Sopeutumisvalmennus-
kurssit vuonna 2015

Tuetut lomat

• Parikurssi aivovammautuneelle henkilölle ja hänen puoli-
solleen 13. – 17.4.2015 Kurssikeskus Högsand, Hanko

 Haku pe 6.2.2015 mennessä
•  Perhekurssi vammautuneelle henkilölle ja hänen per-

heelleen 1.-5.6.2015 Piispala, Kannonkoski
 Haku pe 6.3.2015.2014 mennessä
• Peruskurssi vammautuneelle henkilölle tai vammautu-

neelle henkilölle ja hänen läheiselleen
 10. – 14.8.2015 Piispala, Kannonkoski
 Haku pe 24.4.2015 mennessä
•  Läheisten kurssi 11. – 13.9.2015, 2.- 4.10.2015
 Piispala, Kannonkoski Haku pe 5.6.2015 mennessä
• Nuorten kurssi 19. – 23.10.2015 Yhteistyössä Tatu ry:n 

kanssa. Haku 29.8.2015 mennessä
•  Väsyvyyskurssi vammautuneelle henkilölle tai vammau-

tuneelle henkilölle ja hänen läheiselleen 2.-6.11.2015 Piis-
pala, Kannonkoski. Haku pe 21.8.2015.2014 mennessä

Toukokuu
14.-16.5.  Nuorjäsentapahtuma PääFest 2015
15.5.  Aivovammaliiton hallituksen ja henkilöstön  
 päivä 

Kesäkuu
vko 23  Aivoitus 2/14 ilmestyy
1.-5.6. Perhekurssi vammautuneelle henkilölle ja  
 hänen perheelleen. Piispala, Kannonkoski
5.6.  mennessä haku. Läheisten kurssi 11. – 13.9.
 2.- 4.10.2015, Piispala, Kannonkoski

Elokuu
10. – 14.8.  Peruskurssi vammautuneelle henkilölle ja  
 läheiselle Piispala, Kannonkoski
21.8.  Aivoitus 3/14 aineistopäivä
21.8.  mennessä haku Väsyvyyskurssi vammautu- 
 neelle henkilölle tai vammautuneelle henkilölle  
 ja hänen läheiselleen 2.-6.11.2015 Piispala,  
 Kannonkoski 
29.8.  mennessä haku Nuorten kurssi 19. – 23.10.
 Yhteistyössä Tatu ry:n kanssa

Syyskuu
7.8.  Aivovammaliiton hallitus
vko 40  Aivoitus 3/14 ilmestyy
11.-13.9. ja  
2.- 4.10.  Läheisten kurssi Piispala, Kannonkoski

Lomapaikka ja aika                   
Kylpylähotelli Rauhalahti, Kuopio:
15. – 20.2.2015 15.–20.3.2015 13.–18.9.2015
Yyterin kylpylä, Pori: 
31.5.–5.6.2015 2.-7.8.2015 16.–21.8.2015

Haku 3 kk ennen loman alkua
Lomille haetaan Maaseudun Terveys- ja Lomahuollon tuettujen 
lomien hakukaavakkeilla, joita saa tulostettua netistä (www.mtlh.
fi) tai hakemalla liittojen toimistoista. Hakukaavakkeet postitetaan 
suoraan Maaseudun Terveys- ja Lomahuoltoon (Mannerheimintie 
31 B 20, 00250 HELSINKI. Maaseudun Terveys- ja lomahuollon 
sivuilla voi täyttää hakukaavakkeen myös sähköisesti. Lomille voi 
hakea yhdessä omaisen tai puolison kanssa.
Lomajärjestö tekee lomatukipäätökset ja ilmoittaa niistä asiak-
kaalle noin 2 kk ennen loman alkamista. Lomatuen saaja tekee 
peruutuksen suoraan lomajärjestöön. Valtakunnallisten järjestöjen 
osalta numeroon 010 2193 464. Puhelinaika on 9.00–13.00.
Omavastuuosuudet       
Loman omavastuuosuus on kaikissa lomissa 20 €/vrk/aikuiset, 
alle 17-vuotiaat lapset ilman omavastuuta.   
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Aivovammaliiton hallitus 2014
Heikki Harri, pj (2014-2015)
Jaana Hattunen, K-S (2013-14) vara: Jyrki Itäsalmi, E-P
Timo Kallioja, Avy (2014-2015) vara: Jenna Leppelmeier, Avy
Jaana Vähänikkilä, OSa (2014-2015) vara: Reijo Salo, E-P
Annamaria Marttila, OSa (2013-14) vara: Juha Mäenpää, E-P
Markku Onnela, E-P (2013-14) vara: Pirjo Saarinen, V-S
Sanna Välilä, K-S (2014-2015) vara: Terje Vainio, V-S

Toimihenkilöt

Toiminnanjohtaja Anne Porthén 
p. 050 536 6390,  
anne.porthen@aivovammaliitto.fi
 

Tiedottaja Pia Warvas
p. 050 306 7916,   
pia.warvas@aivovammaliitto.fi

  
Tutkija Medeia Häkkilä  
p. 050 408 7095, 
medeia.hakkila@aivovammaliitto.fi

Kuntoutussuunnittelija Anu Korhonen
p. 050 373 9076,  
anu.korhonen@aivovammaliitto.fi 
Opintovapaalla 1.9. – 31.10.2014, 
sijaisena toimii Anna-Mari Bruns
 
Järjestösuunnittelija Heidi Kokko  
p. 050 306 4181,  
heidi.kokko@aivovammaliitto.fi
 

Palvelusuunnittelija  
Anna-Mari Bruns 
p. 050 550 0541, 
anna-mari.bruns@aivovammaliitto.fi 

LAKINEUVONTA, Kynnys ry
Lakimiehet Mika Välimaa (puhelinaika maanantaisin ja 
torstaisin klo 9 - 12 ja 13 – 16) puh. 045 7731 0105  ja (09) 
6850 1129 sekä Sanna Ahola (puhelinaika maanantaisin 
ja torstaisin klo 9 – 12) puh. 045 7732 4110 ja (09) 6850 
1114 neuvovat juridisissa kysymyksissä. Sähköpostit: mika.
valimaa@kynnys.fi tai sanna.ahola@kynnys.fi. 

SOPEUTUMISVALMENNUS
Aivovammaliitto järjestää vuosittain erilaisia sopeutumis- 
valmennuskursseja.
Niistä saa lisätietoja liiton toimistosta ja kurssiesitteestä  
sekä www-sivuilta.
Kuntoutussuunnittelija Anu Korhonen, p. 050 373 9076. 

UUdELLEEN YHTEISÖÖN- tukitoiminta
Aivovammaliitto kouluttaa vertaistukihenkilöitä,
joita voi tiedustella tukea tarvitsevien vammautuneiden
ja omaisten tueksi.
Aivovammaliitto kouluttaa myös kokemuskouluttajia, joita
voi kutsua kokemusasiantuntijaluentojen pitäjiksi oppilaitok-
siin ja ammattilaisille virastoihin ja laitoksiin.
Molemmissa yhdeydenotot palvelusuunnittelija Anna-Mari 
Bruns, p. 050 550 0541.

LIITTO TIEdOTTAA

Liitto tiedottaa
Aivovammaliitto ry
Kumpulantie 1 A, 2.krs 00520 Helsinki,  
puh. (09) 836 6580
kotisivut: www.aivovammaliitto.fi 
www.aivovaurio.fi

Maksuliikennetili
Helsingin OP Pankki
IBAN: FI47 5541 2820 0202 13
BIC: OKOYFIHH
Keräystili
Helsingin OP Pankki
IBAN: FI25 5541 2820 0202 21
BIC OKOYFIHH
Aivovammaliiton laskutusosoite:
Verkkolaskuosoite: 003711059059
Verkkolaskuoperaattori: Basware Oyj 
välittäjätunnus BAWCFI22
Mikäli ette vielä lähetä verkkolaskuja, tulee paperilas-
kut lähettää alla olevaan osoitteeseen niiden muut-
tamiseksi sähköiseen muotoon:
Aivovammaliitto ry, Ostolaskut 
PL 350, 00521 Helsinki
Aivovammaliitto ry, Y-tunnus: 1105905-9
Yhdistysrekisteri, rekisterinumero: 157.350

Aivovammaliiton toiminnan tarkoituksena on parantaa 
vammautuneiden ihmisten sosiaalista asemaa sekä 
vaikuttaa hoito-, kuntoutus- ja palvelujärjestelmien 
paranemiseen aivovammaisten henkilöiden tarpeita 
vastaavasti. Tavoitteena on aivovammoihin liittyvän 
koulutuksen, tutkimuksen, hoidon ja ennaltaehkäisyn 
kehittyminen.



Tilaa tuotteita

Esitteitä (Pääasiaa, Huvudsaker, 
Avainasiaa, Fakta om Hjärnskador, 
Tietoa lievistä aivovammoista, 
Reissari-muistivihko) maksuton,  
yli 20 kpl:n eristä peritään postikulut Aivovammakortti maksuton

Rämäpää t-paita, 
neonvihreä ja turkoosi

Naisten koot S - XL, 
miesten koot M – XXL

20 a + postikulut

Beat – 
paluu elämään 
t-paita,
musta
Koot M – XXL      30 a 

Pipo valkoinen,
punainen, sininen

12 a 

Tilaukset: www.aivovammaliitto.fi 
➞ Tilaa tuotteita

Osta pimeneviin  
iltoihin turvallisuutta 
lisäävä avaimenperä, 
jossa on pieni, mutta 
tehokas taskulamppu. 

5 a   
+ postikulut

+ postikulut

+ postikulut

Helmikuussa, 7.-8.2.2015, 
järjestetään vertaistukikurssi aivovamman  

saaneille ja läheisille henkilöille Helsingissä 
 

Aika: lauantai 7.2. klo 9.30 – 16.00 
sunnuntai 8.2. klo 10.00 -15.00 

Paikka: Aivovammaliitto, Helsinki, Kumpulantie 1 A

Vertaistukitoiminta on samanlaisen elämänkokemuk-
sen omaavien ihmisten halua jakaa osaamistaan ja 
tietoa ryhmässä tai kahden kesken. 

Vertaistukihenkilöltä tarvitaan kykyä kuuntelemiseen, 
halua auttaa sekä riittävästi aikaa toimintaan sitoutu-
miseen. Vertaistukitoiminta perustuu yhdenvertaisuu-
teen, toisen ihmisen kunnioittamiseen ja arvostukseen. 
Vertaistukijoita sitoo vaitiolovelvollisuus. Henkilöt ovat 
hyväksyneet oman tai läheisensä vammautumisen.

Kurssit ovat maksuttomia ja matkakulut korvataan 20 € omavastuuosuu-
den jälkeen. 
Kurssin suorittamisen jälkeen voit toimia vertaistukijana yksilösuhteessa, 
vertaistukiryhmän ohjaajana tai toimintaryhmän ohjaajana. Jos olet käynyt 
kurssin joitakin vuosia sitten, olet tervetullut kurssille uudelleen. Vertais-
tukihenkilöt saavat tukea tehtäväänsä Aivovammaliitosta sekä kutsun 
virkistystapahtumiin.

Kaikki tiedustelut ja ilmoittautumiset kurssille 10.1. mennessä!
Palvelusuunnittelija Anna-Mari Bruns
puh. 050 5500 541 tai anna-mari.bruns@aivovammaliitto.fi
Ilmoittautumisajan päätyttyä voi tiedustella vielä paikkoja.

Uusi ryhmä käynnistyy keskiviikkona 
4.2.2014 klo 12–14 järjestötalo Veturissa 

(os. Kauppamiehenkatu 4). 

Ryhmä kokoontuu koko kevään ajan 
kuukauden ensimmäisenä keskiviikko-
na. Kerrothan myös kaverille!  

Lisätietoja:
palvelusuunnittelija Anna-Mari Bruns, 
050 550 0541 tai 
anna-mari.bruns@aivovammaliitto.fi 

Facebook: 
Kymenlaakson aivovammayhdistys
Internet: http://www.aivovammaliitto.
fi/toimintaa/yhdistykset/kymi-avy/

Aivovammautuneille
ihmisille tarkoitettu vertais-
tukiryhmä pyörähtää ensi 

vuonna käyntiin Kouvolassa! 


